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Abstrakt  
 

 Nadace jsou organizace občanské společnosti, které dosahují obecně 

prospěšných cílů prostřednictvím majetku. Z historického i legislativního kontextu 

nadace k dosahování obecně prospěšných cílů vyuţívají výnosů z majetku, který vlastní. 

V českém prostředí došlo vlivem historických událostí k přerušení přirozeného 

zakládání nadací. V devadesátých letech minulého století při obnově nadačního sektoru 

tak vznikl ojedinělý nástroj – nadační jmění. Nadační jmění slouţí k uchování hodnoty 

majetku nadace a představuje pro nadaci potenciální zdroj dlouhodobých příjmů. Cílem 

práce je zkoumat, zda české nadace vyuţívají finanční potenciál nadačního jmění 

efektivně, tedy zda majetek uloţený v nadačním jmění má potenciál být pro nadace 

zdrojem dlouhodobého finančního příjmu. Konkrétně mě bude zajímat, jak velký je 

objem majetku v nadačním jmění českých nadací, do jakých investičních nástrojů 

nadace nadační jmění investují a zda je sloţení nadačního jmění českých nadací 

diversifikované. 

 

 

 Foundations are civil society organizations that achieve charitable goals through 

the wealth usage. From both – historical and legislative point of view they achieve these 

aims by using profits generated by the wealth they possess. Foundations’ 

setting up process due to historical events in the Czech area has been interrupted. 

Foundations sectors renaissance in the 1990´s brought a unique tool – endowment 

capital. The foundation assets serve as a way to preserve the value of foundation’s 

possessions as well as a way to generate a sustained long-term income. The aim of this 

diploma thesis is to research and evaluate whether Czech foundations use the foundation 

assets effectively, i.e. if the asset has a potential to be a source of a long-term income. 

Specifically I am investigating foundation equity volume of the Czech foundations, 

what kind of investment instruments they use and whether the foundation assets 

portfolios are diversified. 



Klíčová slova 
 

Centrum pro výzkum neziskového sektoru – interdisciplinární centrum výzkumu 

a studia neziskového sektoru a občanské společnosti sídlící v Brně 

Finanční potenciál nadačního jmění – majetek uloţený v nadačním jmění jako zdroj 

potencionálních příjmů pro nadace  

Majetek nadace – majetek nadace rozdělujeme na nadační jmění a ostatní majetek 

Nadace – organizace občanské společnosti sdruţující majetek za účelem dosahování 

obecně prospěšných cílů 

Nadační jmění – majetek zapsaný v obchodním rejstříku, který nadace vlastní 

za účelem získávání výnosů z tohoto majetku, nadace mohou disponovat pouze 

s výnosy z tohoto majetku 

Nadační investiční fond – vznikl v roce 1991 na základě zákona České národní rady 

č. 171/1991 Sb. pro účely nadací určených Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR na 

návrh vlády.  Vláda vyčlenila 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace jako majetek 

tohoto fondu. Návrh na rozdělení prostředků z Nadačního investičního fondu připravila 

Rada vlády v roce 1997. Majetek Nadačního investičního fondu v hodnotě 2,4 miliardy 

korun byl následně rozdělen nadacím.  

Obhospodařování nadačního jmění – investování nadačního jmění za účelem 

získávání výnosů z tohoto majetku 

Výnos z nadačního jmění – odměna nadacím za rizika, která podstupují při investování 

nadačního jmění 

Zákon o nadacích a nadačních fondech 227/1997 Sb. – upravuje právní postavení 

nadací 

 

 



Seznam zkratek 
 

CVNS – centrum pro výzkum neziskového sektoru 
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ZNNF – zákon o nadacích a nadačních fondech 

 



Obsah 
 

1         Úvod ............................................................................................................... - 1 - 

2         Teoretická část ................................................................................................ - 4 - 
2.1 Význam majetku pro nadace .......................................................................... - 5 - 
2.1.1 Dosahování obecně prospěšných cílů prostřednictvím majetku ............. - 5 - 
2.1.2 Získávání výnosů z majetku ................................................................... - 6 - 
2.1.3 Vliv trhu, státu a domácnosti na výši majetku nadací a naopak ............. - 7 - 

2.1.4 Utváření majetku nadací v minulosti ...................................................... - 9 - 
2.1.5 Majetek nadací v Evropě ...................................................................... - 13 - 
2.1.6 Shrnutí ................................................................................................... - 15 - 
2.2 Specialita českých nadací – nadační jmění .................................................. - 16 - 
2.2.1 Výhody a nevýhody vloţení majetku do nadačního jmění ................... - 16 - 

2.2.2 Co můţe tvořit nadační jmění ............................................................... - 17 - 

2.2.3 Nadační jmění: realita a ideální situace ................................................ - 19 - 
2.2.4 Shrnutí ................................................................................................... - 20 - 

2.3 Nezisková nadace jako investor ................................................................... - 22 - 
2.3.1 Rozdíl mezi investorem a vkladatelem ................................................. - 22 - 
2.3.2 Zákonná úprava investování nadačního jmění ...................................... - 23 - 
2.3.3 Pravidla při nakládání s penězi z Nadačního investičního fondu ......... - 24 - 

2.3.4 Zásady efektivního obhospodařování nadačního jmění ........................ - 25 - 
2.3.5 Nabídka českého trhu ............................................................................ - 28 - 

2.3.6 Shrnutí ................................................................................................... - 29 - 
2.4 Jak efektivněji vyuţít finanční potenciál nadačního jmění? ........................ - 31 - 
2.4.1 Dostatečně velké nadační jmění ........................................................... - 31 - 

2.4.2 Úskalí při hledání správné investiční strategie ..................................... - 34 - 
2.4.3 Nový občanský zákoník a jeho vliv na finanční hospodaření nadací ... - 35 - 

2.4.4 Ideál Nobelova nadace .......................................................................... - 36 - 
2.4.5 Shrnutí ................................................................................................... - 37 - 

3        Praktická část ................................................................................................ - 38 - 
3.1 Výzkumné otázky a metody výzkumu ......................................................... - 38 - 

3.1.1 Výzkumné otázky ................................................................................. - 38 - 
3.1.2 Výzkumný vzorek ................................................................................. - 39 - 

3.1.3 Dostupné zdroje .................................................................................... - 40 - 
3.1.4 Sběr dat a analýza dat ........................................................................... - 41 - 
3.2 Výsledky výzkumu....................................................................................... - 43 - 
3.2.1 Nadace s nadačním jměním do 600 tisíc korun .................................... - 45 - 
3.2.2 Nadace s nadačním jměním od 600 tisíc korun do 10 milionů korun .. - 47 - 

3.2.3 Nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun ............................... - 52 - 
3.3 Vyhodnocení výzkumu ................................................................................ - 61 - 
4 Závěr ................................................................................................................... - 63 - 

Zdroje .......................................................................................................................... - 65 - 
Přílohy ......................................................................................................................... - 68 - 
Projekt diplomové práce ............................................................................................. - 81 - 
O autorce ..................................................................................................................... - 83 - 

Rejstřík ........................................................................................................................ - 84 - 
  



- 1 - 

 

1 Úvod 
  

Jako magisterský obor jsem si vybrala studium občanské společnosti, protoţe 

jsem přesvědčena, ţe občanské aktivity mají pozitivní vliv na stav společnosti. 

Pracuji v investiční společnosti, kde investováním majetku získáváme další majetek. 

Nadace pro mě představují propojení těchto dvou světů – tedy světa neziskového, 

jehoţ cílem je dosahování obecně prospěšných cílů, a světa investic, jehoţ cílem je 

zhodnocování majetku.  

Původně jsem chtěla zkoumat nadace z hlediska transparentnosti jejich 

jednání a s tím spojené důvěry veřejnosti, které přímo ovlivňuje i četnost a výši 

darovaných příspěvků.  Na nadace jsem tedy pohlíţela jako na organizace, které 

získávají primárně peníze od veřejnosti a ty následně rozdělují na obecně prospěšné 

cíle. V průběhu seznamování s fenoménem nadací jsem si uvědomila, ţe historickou, 

ani zákonnou úlohou nadací není peníze získávat od veřejnosti a přerozdělovat je, ale 

generovat výnosy z vlastního majetku. V tomto případě nadace tedy nefunguje jako 

distributor financí, ale jako investor.  Rozhodla jsem se zaměřit výzkum diplomové 

práce na význam majetku nadace v dosahování obecně prospěšných cílů. 

Zajímalo mě, jaký potenciál při dosahování obecně prospěšných cílů mají 

nadace v majetku, který vlastní a jak můţe nabytý majetek nadaci pomoci pro 

dosahování obecně prospěšných cílů. 

 Zkoumat význam a potenciál majetku ve fungování nadací jsem se rozhodlo 

z těchto důvodů: 

- česká legislativa uvádí jako hlavní zdroj financí pro nadace výnosy z majetku, 

ale podle výzkumu Ekonomiky nadačních subjektů z roku 2002
1
 jsou hlavním 

příjmem nadací dary od veřejnosti.  

- v důsledku krize sociálního státu bude nutné hledat nové zdroje financování 

veřejných statků a obecně prospěšných cílů a právě zhodnocování nadačního majetku 

můţe být novým zdrojem financí neziskového sektoru. 

  

 

                                                 
1
 Výzkumný projekt Ekonomika nadačních subjektů v České republice uskutečnilo v roce 2002 

Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brně. Je součástí rozsáhlého projektu Zmapování 

neziskového sektoru v České republice v letech 2003 – 2006. 
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Vlivem historických událostí se význam majetku pro nadace v minulosti měnil: 

1. První nadace vznikaly přirozeným způsobem v případě nahromadění majetku 

a majetek nadačního sektoru se tak zvětšoval. Majetek pro nadace měl zásadní 

význam. 

2. Přirozené zakládání nadací přerušil nástup komunismu, kdy došlo ke znárodnění 

majetku nadací.  Zanikly nadace i jejich majetek. 

3. Na konci dvacátého století navrátil stát nadačnímu sektoru 2,4 miliardy korun z 

druhé vlny kupónové privatizace.
2
 V důsledku tohoto kroku stát ustanovil 

v Evropě ojedinělý nástroj nadací nadační jmění, do kterého byla vloţena na 

konci 20. století část privatizovaných peněz. Stát tak navrátil nadacím díl toho, co 

jim téměř před padesáti lety vzal. Vytvořením instituce nadačního jmění stát 

zajistil ochranu a nezcizitelnost peněz, které nadacím daroval a vytvořil základ 

pro fungování nadačního sektoru v 21. století. Právní rámec činnosti nadačního 

sektoru se pak zakotvil v Zákoně o nadacích a nadačních fondech 227/1997 Sb.  

 

 Historicky, ale i v současné legislativě, jsou nadace koncipované jako 

organizace sdruţující majetek. Majetek by nadacím měl slouţit jako zdroj financí pro 

uspokojování obecně prospěšných cílů. Z výzkumu ekonomiky nadačních subjektů 

z roku 2002 vyplývá, ţe nadace majetek jako zdroj financí dostatečně nevyuţívají. 

Stejný výzkum dokazuje, ţe majetek nadačního sektoru není malý (podle výzkumu 

CVNS z roku 2002 měly nadace v nadačním jmění uloţený majetek v hodnotě 

3,4 miliardy korun a více neţ jednu miliardu vlastnily v ostatním majetku, 

dohromady tedy vlastnily majetek v hodnotě 4,5 miliardy korun), přesto byly 

hlavním příjmem nadačních subjektů v roce 2002 dary od veřejnosti (CVNS 2004: 

20). 

 Od výzkumu v roce 2002 došlo ke dvěma zásadním změnám v postavení 

nadací jako investorů:  

1. Změnila se legislativa, kdy zákon umoţnil nadacím investovat nadační jmění 

na finančních trzích.  

2. Došlo k navýšení nadačního jmění o zbylé peníze z privatizace.  

 

                                                 
2
 Vláda vyčlenila v roce 1991 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace a vloţila ho do Nadačního 

investičního fondu (NIF). Majetek z NIF byl následně rozdělen prostřednictvím výběrového řízení 

nadacím.  
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 V důsledku těchto kroků se potenciál nadačního jmění jako zdroje financí pro 

nadace zvýšil.  

 

 Cílem práce bylo zjistit, jak velký finanční potenciál mají nadace v nadačním 

jmění a zda nadace vyuţívají finanční potenciál nadačního jmění efektivně. 

 Předpokládala jsem, ţe nadace vyuţívají potenciál nadačního jmění efektivně: 

- Jestliţe mají v nadačním jmění uloţený objem majetku, který jim můţe přinést 

zajímavé výnosy; 

- jestliţe nadační jmění investují do aktiv, která splňují předpoklad trvalého 

výnosu,  

- jestliţe sloţení nadačního jmění je diverzifikované; 

- jestliţe výnosy z nadačního jmění představují pro nadaci hlavní zdroj příjmů; 

- jestliţe došlo ke zvýšení objemu majetku uloţeného v nadačním jmění oproti 

výsledkům z roku 2002,  

- jestliţe došlo ke zlepšení způsobu investování nadačního jmění oproti roku 2002. 

 

 V práci jsem odpovídala na otázku, využívají nadace finanční potenciál 

nadačního jmění efektivně? Finančním potenciálem nadačního jmění rozumím objem 

majetku, který je uloţený v nadačním jmění, a vyuţitím tohoto potenciálu rozumím 

získávání výnosů z tohoto majetku jeho správným investováním do investičních 

nástrojů. Abych mohla odpovědět na výzkumnou otázku, poloţila jsem si následující 

otázky:  

- Jak velký je objem financí uloţených v nadačním jmění?  

- Jakých výnosů je moţné z tohoto majetku dosáhnout? Kdy výnosem rozumím 

majetek, který nadace získají investováním svého majetku odměnou 

za vynaloţené riziko. 

- Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují? Zde mě bude zajímat, zda tyto 

aktiva splňují předpoklad trvalého výnosu, zda nadace diverzifikují své investice 

a jaká je investiční strategie úspěšných českých nadací. 

- Jakých výnosů z nadačního jmění nadace dosahují? 

- Pro které nadace představují výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj příjmů? 

- Jak se změnil způsob investování nadačního jmění od roku 2002 do současnosti? 
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2 Teoretická část 
 

 Jak jsem vysvětlila v úvodu, v této práci jsem se zabývala fenoménem 

získávání financí z majetku nadací. Abych následně mohla v praktické části zkoumat, 

zda nadace využívají potenciál nadačního jmění jako zdroje financí efektivně, bylo 

důleţité v teoretické části na základě dostupné literatury a jiţ provedených výzkumů 

vysvětlit:  

Jaký význam má majetek pro nadace 

Jaké jsou výhody vloţení majetku do nadačního jmění 

Jakým způsobem je moţné zhodnocovat majetek v nadačním jmění 

Jaké moţnosti při zlepšování vyuţití potenciálu nadačního jmění jako zdroje financí 

se nadacím nabízí 
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2.1 Význam majetku pro nadace 

 

 V této kapitole jsem chtěla poukázat na významnost majetku nejen pro 

nadace, ale i pro celý neziskový sektor, dále na události a činitele, které měly a mají 

vliv na stav majetku nadací.  

 Nadace jsou organizace neziskového sektoru, které oproti ostatním 

organizacím tohoto sektoru nesdruţují lidi, ale majetek. Prostřednictvím majetku 

dosahují obecně prospěšných cílů. Cílem nadace je nahromadit co moţná největší 

finanční obnos, který se následně přerozděluje potřebným. Úspěch nadace se měří 

objemem přerozdělených financí. Majetek má pro nadaci zpravidla dvojí význam:  

1. Jednak jako majetek, který nadace získává (od veřejnosti, obhospodařováním 

nadačního jmění, pořádáním benefičních akcí, a podobně) aby ho následně 

vyuţila na uspokojování obecně prospěšných cílů formou nadačních příspěvků; 

2. Jednak jako majetek, který nadace vlastní trvale, za účelem získávání výnosů 

z tohoto majetku. Tento majetek má nadace zpravidla vloţený v nadačním jmění.  

 

2.1.1 Dosahování obecně prospěšných cílů prostřednictvím majetku 

 

 Nadace jejich zřizovatelé nezakládají pro svůj prospěch, ale pro blaho 

společnosti. Podle ZNNF nadace v rámci obecně prospěšných cílů dosahují „rozvoje 

duchovních hodnot, ochrany lidských práv nebo jiných humanitních hodnot, ochrany 

přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, 

tělovýchovy a sportu“ (§ 1 ZNNF). Fyzické či právnické osoby se jiţ několik století 

(vyjma období komunismu) dobrovolně vzdávají soukromého majetku ve prospěch 

ostatních jedinců, bez vidiny vlastního movitého uţitku. Odměnou a hlavní motivací 

jim bývá dobrý pocit. Nadace tak nemají pouze ekonomický význam pro jedince, 

kteří od nadace peníze obdrţí (formou nadačního příspěvku), ale také pro ty, kteří 

prostřednictvím nadace peníze darují na dobrou věc. Existence nadací v minulosti je 

spojena s pojmem filantropie, tedy snahou pomoci motivovanou láskou k bliţnímu 

(Hyánek 2011; 17). Filantropické chování představuje „vztah mezi dvěma jedinci, 

kdy na jedné straně je jedinec, který disponuje v případě nadací penězi a na straně 

druhé straně je jedinec, který peníze postrádá“ (Hyánek 2011: 18).  Počátky 
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filantropického chování jsou spojovány s náboţenstvím a z něj plynoucími 

morálními zásadami, kdy jedince k filantropickým činům motivovalo evangelium, 

potřeba institucionalizovat milodary a almuţny pak dala vzniknout nadacím (Hyánek 

2011: 19). Ty byly především v dobách neexistence sociálního státu důleţitým 

zdrojem financování filantropických aktivit společnosti a kupříkladu chudým 

pomáhaly v hmotné nouzi. S rozvíjením sociálního státu by se mohlo zdát, ţe nadace 

ztrácí na významu. V důsledku krize sociálního státu a neefektivních státních selhání 

při přerozdělování financí jsou nadace pro stát stále perspektivním partnerem při 

financování veřejně prospěšných aktivit. Na rozdíl od minulosti, kdy nadace 

rozdělovaly vlastní majetek, dnes nadace fungují spíše na principu přerozdělování 

financí od dárců k potřebným, tedy jako prostředník mezi těmi, kdo peníze mají, 

a těmi, kdo finanční pomoc potřebují. Tento proces dokládají například výsledky 

výzkumu CVNS z roku 2002, podle kterého jsou hlavním zdrojem příjmů nadačních 

subjektů především dary od veřejnosti. V roce 2002 nadace a nadační fondy takto 

rozdělily 880 milionů korun (z toho nadace činily 80%) (CVNS 2002: 25).  

 

2.1.2 Získávání výnosů z majetku 

 

 Podle ZNNF vyuţívají nadace k dosahování účelu, pro který byly zřízeny, 

výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku nadace.  

 Nejprve je důleţité přesně definovat jednotlivé pojmy. Výnosem se rozumí 

objem majetku, který nadace získá zhodnocením svého majetku prostřednictví 

investice. Výnos je „odměnou investorům za rizika, která podstupují při investování“ 

(Musílek 2011: 255). Měřítkem výnosu je výnosová míra. Ta je definována jako 

poměr peněz, které investice přinesla nebo prodělala, relativně ke své počáteční 

hodnotě – a je tedy vyjádřena v procentech. K posouzení úspěchu jiţ realizované 

investice slouţí historická výnosová míra. Při rozhodování do jakých aktiv nadace 

investují, slouţí očekávaná výnosová míra. Vývoj výnosové míry investičních 

instrumentů uvádím v tabulce 1. 

 Mnoţství získaných výnosů závisí na rizikovosti investice. Zpravidla platí, ţe 

„čím větších výnosů chceme dosáhnout, tím větší riziko musíme podstoupit“ 

(Kohout 2005:15). Rizikovost investice se odvíjí podle aktiv, do kterých investujeme, 

popřípadě investičních nástrojů, které vyuţíváme. Jedná se o akcie, termínované 
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vklady, dluhopisy a nemovitosti.  

 V případě investic do akcií je riziko vysoké, ale odměnou jsou i nadprůměrné 

výnosy. Samozřejmě ale existují i investice do akcií, kde „vysoké riziko neodpovídá 

průměrným výnosům“ (Kohout 2005:16). V případě investování do akcií je proto 

důleţité hodnotit výnos spíše z dlouhodobého horizontu investice.  

 Oproti akciím zhodnocování majetku pomocí termínových vkladů 

nepředstavuje pro nadace velké riziko, na druhou stranu ale ani velký výnos.  

 Dluhopisy kvalitních emitentů jako je stát, velké podniky, banky a města 

představují jen málo rizikovou investici, ale zároveň i malý zisk.  

 Dalším investičním nástrojem můţe být cílená investice do nemovitostí. 

„Ceny nemovitostí se v zásadě chovají podle stejné logiky jako kursy akcií.“ (Kohout 

2005: 178). Vysoké výnosy v podobě nájemného sniţují náklady, jako jsou oprava 

nemovitostí, správa, a další. Úskalí při investování do nemovitostí přináší také nízká 

likvidita a nutnost dobré znalosti nemovitostního trhu.  

 

Tabulka č. 1 Vývoj výnosové míry investičních instrumentů (v %) 

Období Akcie Vládní dluhopisy 

1928-1957 9,07 5,19 

1958-1998 9,12 6,84 

1999-2008 -1,36 6,59 

Zdroj: [cit. 17.6.2013] Dostupné z: <http://pages.stern.nyu.edu/-

adamodar/New_Home_Page/datafile/dataupdate.htm> 

 

 Kromě typu aktiv ovlivňuje výnosy z majetku také objem nadačního jmění, 

právní prostředí dané země, investiční příleţitosti a stabilní trh. Situace českého trhu 

s investicemi negativně ovlivnil finanční krize, která postihla ekonomiku v roce 

2008.  

 

2.1.3 Vliv trhu, státu a domácnosti na výši majetku nadací a naopak 

 

 Neziskový sektor chápeme jako prostor mezi státem, rodinou a trhem, kde 

dochází k dobrovolnému setkávání lidí a vzájemnému ovlivňování těchto tří sektorů
3
. 

                                                 
3
 Vztahy mezi třemi sektory ve společnosti znázornil švédský politolog Viktor A. Pestoff v modelu 

Pestoffův trojúhelník (Dohnalova, in Skovajsa 2010: 145) 

http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/New_Home_Page/datafile/dataupdate.htm
http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/New_Home_Page/datafile/dataupdate.htm
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Podíváme-li se z tohoto pohledu na majetek nadace, ovlivňuje stav majetku jak trh – 

nadace usilují o zisk, tak stát – nadace se řídí zákonem, tak i rodina – nadace jsou 

závislé na darech od domácností.  

 

 Vliv trhu na majetek nadací:  Přestoţe jsou nadace organizace neziskové, 

trţní principy jsou pro jejich existenci zásadní, protoţe právě pouze prostřednictvím 

finančního zisku mohou naplňovat svůj účel – rozdělovat peníze. Nadace pro 

neziskový sektor představují vlastní zdroj financí a je to právě zisk, který je určující 

pro existenci nadace jako neziskové organizace. Postavení nadací se z tohoto 

hlediska můţe zdát schizofrenní, ale je to spíše „zavádějící vyuţití pojmu neziskový“ 

(Skovajsa 2010: 32). Neznamená to, ţe neziskové organizace by měly zůstávat bez 

zisku, ale ţe zisk není primárním účelem jejich existence. Ani  v případě nadací není 

účelem jejich existence zisk, ale dosahování obecně prospěšných cílů 

prostřednictvím zisku. Zdrojem příjmu pro nadace by měly být nejen dary od 

veřejnosti či státu, pořádání benefičních koncertů a podobné aktivity, ale především 

výnosy z nadačního jmění.  

 

 Vliv státu na majetek nadací:   Stav majetku nadací ovlivňuje také stát a to v 

první řadě utvářením právního řádu. Fungování nadací, tedy i obhospodařování 

nadačního jmění se řídí ZNNF, přičemţ od ledna 2014 začne platit nový občanský 

zákoník. Ten pro nadace přinese zásadní změny.
4
  

 Stát upravuje investiční politiku a určuje nadacím, do jakých aktiv mohou 

investovat nadační jmění. Kromě toho stát osvobozuje nadace od plateb daně 

z příjmu. I tento krok je má motivovat k vkládání financí do nadačního jmění. 

Zároveň motivuje fyzické i právnické osoby, aby darovaly finance na obecně 

prospěšné cíle – dárci si mohou odečíst výši daru z daňového základu
5
.  

Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně, maximálně však do výše desetiny 

tohoto základu.  

Zásadním zlomem v moţnostech zhodnocování nadačního jmění byl rok 

                                                 
4 Více se tímto tématem budu zabývat v kapitole 4. 

5 Dary patří mezi tzv. odečitatelné poloţky, které jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu, a 

jedinec si je můţe odečíst od svého daňového základu. 
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2002, kdy proběhla novela ZNNF a nadacím tak bylo umoţněno vstoupit 

na investiční trh – investovat do cenných papírů a svěřovat obhospodařování 

portfolia investičním společnostem.  

Důleţitým krokem, který řídil stát, byla kapitalizace českých nadací skrz 

rozdělení peněz z první a druhé vlny kupónové privatizace mezi vybrané nadace. Stát 

daroval nadacím velký objem financí, ve skutečnosti však pouze stát vrátil 

neziskovému sektoru to, co mu v minulosti vzal formou kolektivizace. V tomto 

kroku můţeme také hledat příčinu rozdělení majetku nadace na nadační jmění 

a ostatní majetek nadace. Stát vytvořením instituce nadačního jmění zajistil ochranu 

majetku, který nadacím svěřil, protoţe nadace s majetkem v nadačním jmění 

nemohou disponovat, ale musí ho zhodnocovat a disponovat mohou pouze s výnosy 

z něj.  Přidělením financí chtěl stát zajistit finanční nezávislost nadací (Fórum dárců 

2006:1).  

 Vliv domácností na majetek nadací:  V neposlední řadě také domácnosti mají 

vliv na stav majetku nadace. Domácnost můţe být jak donátorem, tak i příjemcem 

nadačních příspěvků, tedy obecně prospěšným cílem. Podle výzkumu CVNS z roku 

2002 jsou dary od veřejnosti hlavním zdrojem příjmu nadací (CVNS 2004: 20). 

Domácnosti jsou zároveň hlavním příjemcem nadačních příspěvků. 

 

2.1.4 Utváření majetku nadací v minulosti 

 

 Jednou z prvních institucionalizovaných neziskových organizací byla právě 

nadace, jejichţ hlavním znakem byl majetek a uspokojování filantropických aktivit 

prostřednictvím tohoto majetku. Bohatí mecenáši odkazovali svůj majetek nadacím, 

aby tak mohl slouţit celé společnosti i budoucím generacím. Tento přirozený systém 

solidarity narušil komunistický reţim a kolektivizace majetku, kdy byly majetky 

nadacím zabaveny a investiční procesy se nepřirozeným způsobem na více neţ 

padesát let přerušily. Po revoluci stát nadačnímu sektoru vrátil více neţ dvě miliardy 

korun z privatizovaných peněz. Ţádný finanční obnos ale nebyl schopen navrátit 

filantropické tendence movitých jedinců, které před nástupem komunismu ponejvíce 

stály u zrodu nadačního sektoru. 

 Podíváme-li se na historii utváření prvních nadací, zjistíme, ţe většinou 

vznikaly zcela přirozenou cestou. Nejdříve byl nashromáţděn majetek, který stál 
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u vzniku nadace. „Majetek tedy odvozoval nadační činnost“ (Muller 2001: 21). 

Nadace v 18. a 19. století byly součástí charitativní činnosti společnosti, kdy nadace 

majetek získávaly prostřednictvím darů od zámoţných českých podnikatelů 

a příslušníků svobodných profesí. Movití donátoři odkazovali majetek nadacím 

za účelem naplnění vybraného poslání. „Metody fundraisingu zahrnovaly uţ 

v 19. století veřejné sbírky, benefiční plesy, bazary, draţby a loterie“ (Skovajsa 2010: 

53). „V roce 1720 odkázal Jan Petr Straka hrabě z Nedabylic svůj majetek nadaci pro 

výstavbu internátu ke vzdělání chudých synů ze šlechtických rodin, ústav byl 

postaven aţ v 19. století a stala se z něj Strakova akademie“ (Skovajsa 2010: 50).   

 Jiným významným mecenášem byl Josef Hlávka. Ten společně se svou ţenou 

zaloţil dodnes fungující nadaci Nadání Josefa a Marie Hlávkových, která kaţdoročně 

rozděluje nadační příspěvky získané z pronájmu nemovitostí, které tvoří nadační 

jmění jiţ přes sto let. Jinou, dodnes fungující nadací, je nadace Aloise Olivy, která 

podporuje výchovný ústav pro děti v Říčanech u Prahy.  

 Nadační ţivot pokračoval i se vznikem Československé republiky. Nadace 

podporovaly církve, kostely, školy, nemocnice, chudobince. Existovalo i více jak 

2000 nadací na podporu studentů. „Nadace podle Československého občanského 

zákoníku z roku 1936 byly uznány jako zvláštní neobchodní instituce, pokud jejich 

majetek a činnost byly zasvěceny podpoře církví, kostelů, škol, nemocnic, chudých 

lidí a ostatních uvedených fyzických osob a jiným nenáboţenským veřejně 

prospěšným účelům “ (Dohnalová 2006: 111).  

 Jak jsem jiţ zmínila, s příchodem komunismu byl bohatý nadační ţivot na 

našem území ukončen. Nadační majetky byly znárodněny. Období komunismu 

přeţila pouze Hlávkova nadace.  

 Návrat demokracie po roce 1989 znamenal i obnovení nadačního ţivota. 

Formálně vzato, vznik nadací se v prvních letech po revoluci řídil §20b občanského 

zákoníku č. 40/1946 Sb. Nově zaloţené nadace ale nevznikaly ze stejného impulsu 

jako jejich předchůdkyně, tedy z důvodu nahromadění majetku. Vznikaly spontánně, 

jako projev nově vzkříšené občanské společnosti. Nadacím tak často chyběl základní 

nástroj jejich činnosti – majetek. V roce 1991 byl zákonem České národní rady 

č. 171/1991 Sb. zřízen Nadačního investičního fond (NIF).  Jeho majetek tvořilo 

1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace. Majetek z Nadačního investičního 

fondu nebyl určen k přímé spotřebě, ale k trvalé kapitalizaci nadačního sektoru a měl 
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uměle vytvořit nadace, které v minulosti vznikaly přirozenou cestou. Tyto peníze 

měly být zásadní injekcí k obnově nadací.  

 Proces kapitalizace českých nadací po roce 1989 podrobně popsal Jiří Müller 

ve stejnojmenné studii z roku 2002. Kapitalizace nadací z Nadačního investičního 

fondu trvala dlouhých deset let, čímţ byl nadační sektor ochuzen o zisky, které za tu 

dobu majetek vyprodukoval. „Úroky a dividendy z drţení privatizovaných akcií 

v hodnotě několik set miliónů korun si ponechal Fond národního majetku
6
“ (Müller 

2001; 8). Rozdělování financí z Nadačního investičního fondu proběhlo ve dvou 

fázích (viz Tab. 2), vţdy na základě výběrového řízení.  Ţadatelé museli nejprve 

doloţit dvouletou a v druhé fázi jiţ tříletou činnost, museli prokázat poskytování 

grantů v předchozím období a předloţit auditovanou účetní závěrku a další 

dokumenty. Kaţdá nadace se musela přihlásit do jedné z navrţených oblastí, ve které 

bude vykonávat obecně prospěšnou činnost formou rozdělování výnosů 

z obdrţených financí.  

 

Tabulka č. 2: Rozdělení majetku Nadačního investičního fondu (NIF) 

 Výše částky Kolika nadacím 

1. fáze v letech 1998/1999 484 miliónů Kč 38 nadacím 

2. fáze v roce 2001 849,3 milionů 64 nadacím 

Zdroj: (Muller 2001: 9) 

 

 Nadace se přijetím privatizovaného jmění zavazovaly, ţe ho vyuţijí na vklad 

do nadačního jmění a výnosy z něj budou kaţdoročně rozdělovat dle svého obecně 

prospěšného cíle a podmínek stanovených smlouvou, na základě které peníze 

přijaly
7
. Z Grafu č. 1 je patrný význam privatizovaných peněz pro nadační sektor – 

nadace, které přijaly peníze od státu v rámci privatizace vlastní větší objem 

nadačního jmění neţ nadace, které od státu peníze nepřijaly. Privatizované peníze 

mají významný podíl na objemu nadačního jmění českých nadací. 

 

 

 

                                                 
6
 Fond národního majetku České republiky (FNM) byla organizace zřízená za účelem technické 

realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné 

privatizaci, a to dle Zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na 

jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky č.171/1991 Sb 
7
 Podrobněji se povinnostem plynoucím z přijetí peněz z Nadačního investičního fondu budu věnovat 

v kapitole 3.  
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Graf č. 1 

 
Zdroj: (CVNS, 2002) 

 

 Muller v práci upozorňuje na fakt, ţe nadace, které obdrţely peníze 

z privatizace, byly a jsou plně zodpovědné za hospodaření s nadačním jměním 

a v případě nedodrţování státem nařízených podmínek jim můţe být finanční 

prostředek odebrán (Muller 2001: 14). Zároveň stát nezpronevěření rozdělených 

financí ošetřil legislativní úpravou (ZNNF, §23). Je otázkou, zda striktní omezení 

aktiv, do kterých mohou nadace investovat nadační jmění, není pro nadace aţ příliš 

limitující a nadace kvůli tomu nepřicházejí o zajímavé výnosy.  

 ZNNF kromě legislativní úpravy nadací ustanovil také nový subjekt 

neziskového sektoru – nadační fond. Nadační fond, stejně jako nadace, představuje 

sdruţení majetku za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. Na rozdíl od 

nadace není nadační fond povinen drţet určitou výši majetku za účelem získávání 

výnosů z něj, ale můţe disponovat veškerým svým majetkem. K  8. 5. 2013 bylo 

v obchodním rejstříku registrováno 1389 nadačních fondů. V roce 2002 bylo v České 

republice registrováno 877 nadačních fondů, přičemţ více neţ 90% fondů mělo 

majetek niţší neţ 1 mil Kč. Výjimku tvoří Nadační fond Věry Třebické – Řivnáčové, 

který v roce 2010 vlastnil dlouhodobý majetek v hodnotě 40 milionů korun.  
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2.1.5 Majetek nadací v Evropě 

 

 Nadace jsou organizace neziskového sektoru, které existují napříč Evropou. 

V západní Evropě legislativa rozlišuje dva základní typy nadací. Zaprvé nadace 

soukromé, zřizované pro soukromé účely, a zadruhé nadace neziskové, vykazující 

se obecně prospěšným vlivem.  

 Postavení nadací v evropském kontextu mapuje Evropské centrum nadací 

(European foundation centre)
8
. Z informací dostupných z internetových stránek 

Evropského centra nadací jsem vytvořila přehled základních charakteristik 

a  parametrů nadací v následujících sedmnácti evropských státech: Švédsko, Finsko, 

Německo, Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie, Irsko, Turecko, 

Bulharsko, Francie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemí 

a Švýcarsko.  

 

Švédsko 

 Nadace ve Švédsku vznikají v případě nahromadění majetku. Majetek je darem od 

donátora. Nadace jsou spravovány odděleně od státu, jsou trvalé a mají určitý účel. V roce 

2008 bylo registrováno 12 792 nadací s obecně prospěšným cílem existence (82 % 

z celkového počtu nadací). Všechny nadace, tedy i nadace soukromé povahy, vlastnily v roce 

2008 majetek ve výši 48 900 milionů eur. Švédská nadace tak průměrně v roce 2008 

obhospodařovala majetek v hodnotě 3 milionů eur, coţ odpovídá přibliţně 75 milionům 

korun.  

 

Norsko 

 Nadace v Norsku představují speciální typ fondů, který zřizuje zakladatel za 

účelem dosahování obecně prospěšného cíle a nadaci řídí nezávislý administrátor. 

2 660 nadací (z celkového počtu 2 800, tedy 95% nadací) se zabývá obecně 

prospěnými cíli. Finské nadace v roce 2010 obhospodařovaly majetek v hodnotě 

10 aţ 12 miliard eur. Na jednu nadaci tak připadá majetek v hodnotě 3,5 aţ 

4,2 milionů eur, tedy průměrně okolo 100 milionů korun.  

 

                                                 
8
 EFC bylo zaloţeno v roce 1989 , má přes 200 členů, a dále síť středisek. Pomáhá iniciovat 

partnerství mezi nadacemi v různých státech; podporuje dárcovství, rozvoj komunitní filantropie a 

komunitních nadací ve střední a východní Evropě. 
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Německo 

 Německé právo nemá speciální definici pro nadace, nadace představuje 

označení pro řadu právnických forem (společnost s ručením omezeným, 

soukromoprávní nadace podle občanského zákoníku). Nadace napomáhají 

dosahování dlouhodobých cílů a podléhají státu, přesto mají s evropským pojetím 

nadací podobné rysy, jako je například dosahování těchto cílů za pomoci majetku. 

V Německu v roce 2012 bylo registrováno 19 551 nadací, z toho 95% nadací 

dosahuje obecně prospěšných cílů. 645 nadací bylo zaloţeno nově v roce 2012. 

Nadace dohromady vlastní majetek v hodnotě 70 miliard eur, z toho na jednu nadaci 

připadá průměrně 3,6 mil eur (90 milionů korun).  

 

Slovensko 

 Na Slovensku bylo v roce 2009 registrováno 376 veřejně prospěšných nadací 

sdruţujících majetek za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. K tomuto datu 

nadace vlastnily majetek v hodnotě 71 milionů eur a jedna nadace obhospodařovala 

majetek v hodnotě 189 696 eur, coţ odpovídá zhruba 4,7 milionů korun. 

 

Maďarsko 

 Podle maďarského práva je nadace právnická osoba, která dlouhodobě sleduje 

veřejné zájmy.  V roce 2009 existovalo v Maďarsku 22 122 nadací, z toho 16 719 

nadací bylo veřejně prospěšných. Nadace mají majetek v hodnotě 762 008 679 eur 

a průměrně tak na nadaci vychází majetek v hodnotě 34 445 eur (861 125 Kč).  

 

 

Ukrajina 

 Ukrajinská legislativa pojem nadace vůbec nezná a neuţívá. Nadace zde tedy 

fungují jen jako charitativní organizace, které poskytují sluţby celé společnosti nebo 

vybraným cílovým skupinám. V roce 2008 fungovalo 110 organizací jako 

filantropické nadace. Údaje o majetku nadací bohuţel nejsou dostupné.  

 

Bulharsko 

 Ani bulharské právo nezná pojem nadace. Nadace spadají do kategorie 
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neziskových organizací. V roce 2010 bylo zaznamenáno 5 022 nadací, z toho pouze 

25 nadací poskytovalo granty. Zbylá část byla registrována jako nadace, které 

nevlastní majetek.  

Zdroj: European fondation centre, [cit. 1.5.2013], Dostupné z: 

<http://www.efc.be/programmes_services/resources/Pages/Foundations-in-

Europe.aspx>. 

 

2.1.6 Shrnutí 

 

 Majetek a nadace jsou spolu nerozlučitelně spjaty. Dokládá to jak historický 

kontext, kdy první nadace vznikaly v případě nahromadění majetku, tak česká 

legislativa, která nadace definuje jako organizace sdruţující majetek za účelem 

dosahování obecně prospěšných cílů. Majetek pro nadace představuje nejen zdroj 

příjmů (získávání výnosů z vlastněného majetku, dary od veřejnosti, atd.), ale také 

prostředek pro uspokojování obecně prospěšných cílů. Nadace zároveň slouţí jako 

prostředník jedincům z řad veřejnosti (jak fyzickým, tak právnickým osobám), kteří 

se rozhodli vzdát svých příjmů ve prospěch potřebných. Nadace zajišťují centralizaci 

těchto financí a jejich následnou distribuci. Objem majetku, který mají nadace 

k dispozici při uspokojování obecně prospěšných cílů, závisí nejen na darech 

od veřejnosti a na výnosech z nadačního jmění, ale také na politické a ekonomické 

situaci a schopnostech nadace správně investovat nadační jmění. Výnosy představují 

pro nadace odměnu za vynaloţené riziko při investování nadačního jmění.  

 

http://www.efc.be/programmes_services/resources/Pages/Foundations-in-Europe.aspx
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Pages/Foundations-in-Europe.aspx


- 16 - 

 

2.2 Specialita českých nadací – nadační jmění 

 

 Jak je uvedeno v předchozí kapitole, první nadace byly v minulosti zakládány 

v reakci na nahromadění většího objemu majetku. Majetek tak determinoval 

existenci nadace. Podle ZNNF také postkomunistické nadace představují účelové 

sdruţení majetku, ale s tím rozdílem, ţe většina z nich získala majetek aţ po svém 

vzniku a to darem od státu. Za účelem uchování financí, které stát nadacím daroval, 

ustanovil zákonem instituci nadačního jmění.  

 Nadační jmění tedy představuje pojem konce dvacátého století, jak jej 

definovala česká legislativa. Účelem byla ochrana majetku nadace a to především 

toho majetku, který nadacím daroval stát.  

 

2.2.1 Výhody a nevýhody vložení majetku do nadačního jmění 

 

 Podle ZNNF rozlišujeme majetek nadace na nadační jmění a ostatní majetek 

nadace.  Nadační jmění představuje peněţní vyjádření souhrnu peněţitých 

i nepeněţitých vkladů a nadačních darů do nadace zapsaných v nadačním rejstříku 

(ZNNF, §2). Nadační jmění je majetek, který nadace vlastní za účelem získávání 

výnosů z tohoto majetku. Výnosy z tohoto majetku nepodléhají dani z příjmu. 

Nadace při investování majetku v nadačním jmění musí dbát zákonných nařízení. 

Ostatní majetek nadace nemusí být nikde registrován, nadace s ním můţe volně 

disponovat, ale při výnosech musí odvádět zákonnou daň z příjmu.  

 ZNNF upravuje nakládání s tímto majetkem, výměnou za nulové zdanění 

výnosů z tohoto majetku. Nadace mohou vlastnit také majetek – ostatní majetek, 

který není zapsán do nadačního jmění, ale výnosy z tohoto majetku jiţ podléhají dani 

z příjmu.  

 Daňové zvýhodnění má tedy nadace motivovat k tomu, aby ukládaly majetek 

do nadačního jmění. Pro donátory z řad veřejnosti můţe být i zákonná úprava 

disponování s nadačním jměním zárukou jistoty, ţe peníze, které nadaci darují do 

nadačního jmění, nebudou rizikově investovány a neztratí na hodnotě. 

Silné stránky nadačního jmění: 

- daňová optimalizace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vklad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rejst%C5%99%C3%ADk
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- pro donátory záruka konzervativního nakládání s financemi 

- zakonzervování hodnoty majetku 

- dlouhodobý zdroj financí pro neziskový sektor 

Slabé stránky nadačního jmění: 

- ZNNF upravuje investování nadačního jmění, příliš konzervativní investování 

z dlouhodobého hlediska způsobí niţší výnosy 

Příležitosti nadačního jmění 

- moţnosti navyšování nadačního jmění prostřednictvím vybraných financí 

- zdroj trvalého příjmu pro nadace 

Hrozby nadačního jmění 

- nadační jmění bude pro nadace pouze zákonnou povinností a bude na účtech 

leţet bez zhodnocování 

- nadační jmění nesprávným investováním ztratí na hodnotě, nepřinese zamýšlené 

výnosy 

 Nadační jmění pro nadaci můţe být významným zdrojem financí v období, 

kdy veřejnost nemá prostředky nadace podporovat (Šťastný 2010: 49). Jako ideální si 

můţeme představit situaci, kdy nadace obhospodařuje dostatečně velké nadační 

jmění a výnosy pouţívá na uspokojování obecně prospěšných cílů. Tato nadace není 

závislá na darech od veřejnosti. Základním předpokladem finanční nezávislosti 

nadace je dostatečně velké nadační jmění a dobře zvolená investiční strategie. 

Majetek této nadace je velký, takţe nadace správně zvolenou investiční strategií 

získává dostatečné mnoţství finančních prostředků, které následně pouţívá na 

uspokojování obecně prospěšných cílů. Tato nadace je nepostradatelnou součástí 

občanské společnosti a pro neziskový sektor představuje nezávislý zdroj financí. 

Finanční prostředky získává z obhospodařování nadačního jmění  

 

2.2.2 Co může tvořit nadační jmění 

 

 Podle výzkumu CVNS je pro většinu nadací nadační jmění spíše zákonnou 

povinností, neţ zdrojem financí (CVNS 2004: 20). Dle ZNNF musí nadační jmění 

tvořit minimálně pět set tisíc korun (ZNNF, §3), které zakladatelé při vzniku nadace 

vkládají do nadačního rejstříku a dále nadace disponují pouze s výnosy z nadačního 

jmění. Povinnost drţet nadační jmění také odlišuje nadaci od nadačního fondu, který 
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touto povinností není vázán. V článku Proč a jak zaloţit nadaci shrnuje Deverová 

typy aktiv, které mohou tvořit nadační jmění:  

1. nemovitosti, u kterých se předpokládá výnos, tj. příjem z nájmů; 

2. umělecké předměty, které mohou být pronajaty jiným subjektům např. k 

vystavení, k uţití (vybavení interiérů); 

3. autorská práva, u nichţ je předpoklad uţití za úplatu; 

4. finanční prostředky v částce nad 1 000 000 korun (toto je částka, se kterou 

původně počítal návrh ZNNF pro nadační jmění a která byla sníţena aţ při 

projednávání zákona v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení). 

(Deverová, 2009) 

 Podle ZNNF mají nadační jmění tvořit statky, které splňují předpoklad 

trvalého výnosu (ZNNF, §3). Výnosová míra představuje „odměnu investorům 

za koncipování a realizaci investiční politiky, v rámci které investoři podstupují 

rizika“ (Musílek 2011: 255).  

 Sloţení nadačního jmění se můţe v průběhu existence nadace měnit a můţe 

se měnit i objem nadačního jmění. Sloţení nadačního jmění českých nadací v roce 

2002 je znázorněno v Grafu č. 2.  Finanční prostředky, které tvoří nadační jmění, je 

nadace povinna uloţit na zvláštní účet u banky, popřípadě je můţe pouţít na nákup 

investičních nástrojů či nákup akcií.  

 

Graf č. 2 

 
(Zdroj: CVNS 2004: 15)  

 

 

 

 

36% 

29% 

25% 

2% 8% 

Složení nadačního jmění v roce 2002 (v 
tis.Kč) 

Peníze = 1 209 830 Kč

Cenné papíry = 973 252 Kč

Nemovitosti = 854 574 Kč

Movité věci = 55 419 Kč

Jiná práva = 285 719 Kč
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 Rozhodne-li se nadace pro nákup investičních nástrojů, můţe nakupovat 

pouze investiční nástroje vydané v členském státě OECD 
9
a to:  

- nástroje peněţního trhu; 

- dluhopisy a jiné cenné papíry kótované na burze; 

- podílové listy otevřených podílových fondů s omezením investic do akcií 

a obdobných nástrojů do 30 % portfolia; 

- podílové listy ostatních otevřených podílových fondů; 

- dluhopisy emitované státem či centrálními bankami.  

(Šťastný 2010: 15) 

 Podmínkou je, ţe se musí jednat o akcie kótované a akcie musí být 

nakoupeny skrz regulovaný trh – burzu. Nadační jmění mohou dále tvořit 

nemovitosti, movité věci či jiná majetková práva a hodnoty.  

 Jestliţe nadační jmění tvoří nemovitosti, výnosy z nadačního jmění budou 

představovat úhrady nájemného. ZNNF nadacím neumoţňuje obohacovat se na 

kalkulaci s nákupem a prodejem nemovitostí, nadace můţe nemovitosti vlastnit 

pouze za účelem pronájmu (ZNNF, §23).  

 

2.2.3 Nadační jmění: realita a ideální situace 

 

 Analýzu majetku uloţeného v nadačním jmění provedlo v roce 2002 v rámci 

projektu Ekonomika nadačních subjektů Centrum pro výzkum neziskového sektoru. 

Výsledky výzkumu nebyly pro finanční nezávislost nadací příznivé. V České 

republice bylo v roce 2002 registrováno celkem 346 nadací a přibliţně 230 nadací 

mělo nadační jmění niţší neţ 2 miliony korun. Nadační jmění v této výši 

nepředstavuje dostatečně velký kapitál, který by nadaci mohl zajistit zajímavé 

výnosy na dosahování obecně prospěšných cílů. Finanční potenciál nadačního jmění 

zhoršuje ještě skutečnost, ţe většina nadací s minimální výší nadačního jmění má 

finance uloţené na běţných účtech, bez moţnosti dalšího finančního zhodnocování. 

K obdobnému závěru dospěl ve své diplomové práci inţenýr Jaromír Šťastný na 

Vysoké škole ekonomické v Praze, kterého si dovolím citovat, „přestoţe ZNNF 

                                                 
9
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD) je mezivládní organizace 34 

ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a trţní ekonomiky. 
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nadační jmění definuje jako zdroj příjmů nadace, ne vţdy tuto roli nadační jmění 

plní (Šťastný 2010: 49).  

  Jak vyplývá z výše uvedených výzkumů, téměř polovina nadací má nadační 

jmění tak nízké, ţe z něj nemůţe získat zajímavé výnosy. V Grafu č. 3 je patrná 

skutečnost, ţe v roce 2002 mělo 46% nadací nadační jmění v minimální zákonné 

výši.  Tato realita tak odporuje zákonnému poţadavku, kdy podle §2, část 1 ZNNF 

nadace pouţívá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního 

jmění a ostatního majetku nadace.  

 

Graf č. 3 

 
(Zdroj: CVNS 2004: 15) 

 

 

2.2.4 Shrnutí 

 

 Nadační jmění představuje specialitu české legislativy. Původ nadačního 

jmění můţeme hledat v likvidaci majetku nadačního sektoru komunismem 

a následné vůli státu vrátit nadacím alespoň část majetku. Nadační jmění má slouţit 

jako nástroj pro uchování hodnoty majetku nadací. Nadace mohou disponovat pouze 

s výnosy z nadačního jmění. Výnosy z nadačního jmění nepodléhají dani z příjmu. 

Nadační jmění mohou tvořit aktiva, která mají předpoklad trvalého výnosu. Tento 

předpoklad splňují nemovitosti, cenné papíry, umělecká díla a majetková práva. 

V roce 2002 bylo v nadačním jmění uloţeno 3,38 miliardy korun (CVNS 2004: 13) 

(viz. Tab. č. 3).  

Řady1; 
nadační 

jmění  500  - 
600 tis. Kč; 
160; 46% 

Řady1; 601 
tis. - 10 mil 

Kč; 119; 35% 

Řady1; nadační 
jmění 10 mil Kč 
- více; 67; 19% 

Nadace podle objemu nadačního jmění v roce 2002 
 

nadační jmění  500  - 600 tis. Kč

601 tis. - 10 mil Kč

nadační jmění 10 mil Kč - více
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Tabulka č. 3: Složení nadačního jmění v roce 2002  

Nadační jmění             

P
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500  - 600      

tis. Kč 71 334 700 3 975 5 338 0 81 347 160 508 

601 tis. - 10 mil 

Kč 170 682 47 030 56 393 30 710 5 993 310 808 119 2 612 

Nad 10 mil Kč 

- více 967 814 925 522 794 206 19 371 279 726 2 986 639 67 44 577 

celkem 1 209 830 973 252 854 574 55 419 285 719 3 378 794 346 9 765 

% 35,8% 28,8% 25,3% 1,6% 8,5% 100,0% 

- 

 

- 

 

Zdroj: ( CVNS 2004) 
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2.3 Nezisková nadace jako investor 

 

 Díky rozdělení peněz z Nadačního investičního fondu, ale i díky snaze 

jednotlivců, docházelo po roce 1989 k obnově nadačního sektoru a jeho majetku. 

Přestoţe podle ZNNF měly nadace k dosahování svého účelu vyuţívat výnosů 

z nadačního jmění a ostatního majetku nadace (ZNNF, §2), aţ do roku 2002 

neumoţňoval ZNNF majetek uloţený v nadačním jmění efektivně investovat. 

Nadace tudíţ „zhodnocovaly“ majetek do tohoto roku jen na běţných účtech 

s vyuţitím termínovaných vkladů. Aţ novela ZNNF č. 210/2002 Sb. umoţnila 

nadacím změnit skladbu nadačního jmění a nakupovat do nadačního jmění aktiva, 

která mají předpoklad trvalého výnosu. Neziskovým nadacím se tak v roce 2002 

otevřel svět trhů a investic. Kromě ZNNF se musí nadace při obhospodařování 

majetku řídit statutem, to vše s péčí řádného hospodáře.  

 

2.3.1 Rozdíl mezi investorem a vkladatelem 

 

 Nadace do změny ZNNF v roce 2002 mohly zhodnocovat majetek pouze jako 

vkladatelé – ukládáním do depozitních instrumentů za účelem rozmnoţení financí 

o definovanou úrokovou míru.  Změnou ZNNF v oblasti investování se nadace 

proměnily také v investory. „Investor oproti vkladateli investuje své volné finanční 

prostředky do investičních instrumentů s nárokem na nejisté budoucí peněţní toky, 

protoţe budoucí výnosy závisí na vývoji trţní hodnoty investičních instrumentů“ 

(Musílek 2011: 252).  

 Ve světě investic platí nepsané pravidlo, ţe risk znamená zisk, ale můţe 

znamenat i ztrátu. Z tohoto důvodu je důleţitá diverzifikace investic. Neúspěch jedné 

investice musí být kompenzován výnosem z druhé úspěšné investice. Investor 

investuje své volné peněţní prostředky do investičních instrumentů, které 

z ekonomického hlediska představují nárok na nejisté budoucí peněţní toky. Před 

nadacemi se tak objevila nová otázka, kam investovat své volné prostředky.  
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2.3.2 Zákonná úprava investování nadačního jmění 

 

 Mírů zákonné regulace investování nadačního jmění českých nadací lze 

odvozovat z potřeby státu ohlídat peníze, které nadacím do nadačního jmění svěřil 

v rámci privatizace. Z tohoto důvodu hospodaření s nadačním jměním podléhá 

mnohem přísnějším pravidlům, neţ nakládání s ostatním majetkem nadace.   

 „Česká vláda pochopila, ţe peníze v nadačním jmění mají smysl jen tehdy, 

kdyţ mohou vydělávat“ (Fórum dárců 2006: 1).   Nadace díky novele ZNNF 

č. 210/2002 Sb. mohou měnit skladbu nadačního jmění, kupovat cenné papíry 

a svěřovat obhospodařování portfolia cenných papírů investičním společnostem. 

Oproti tomu ZNNF nadále zakazuje nadacím podnikání s výjimkou výnosů 

z pronájmů nemovitostí, pořádání kulturních a veřejných sbírek, získávání darů. 

Další finanční moţností pro nadace je zaloţení obecně prospěšné společnosti, 

majetkové účasti v akciové společnosti. ZNNF neomezuje nabývání majetkové účasti 

na společnosti darem či závětí. Novela ZNNF přesně určuje, do jakých aktiv mohou 

nadace investovat. Předpoklad trvalého výnosů splňují nemovitosti, investiční 

nástroje i umělecké předměty. 

 Z historického hlediska patří právě vlastnictví nemovitostí a uměleckých děl 

mezi tradiční majetek nadací, které nadacím odkazovali bohatí mecenáši. Kupříkladu 

Josef Hlávka daroval své nadaci nemovitosti, které jsou pro nadaci zdrojem příjmů 

jiţ téměř sto padesát let. Co se týká nemovitostí, ZNNF neomezuje jaký typ 

nemovitostí a za jakou cenu mohou nadace nabývat. Nadace je ale mohou nabývat 

pouze za účelem pronájmu, nikoli za účelem následného prodeje. Nemovitosti 

v nadačním jmění také nesmí být předmětem zástavy či jiného zajištění (ZNNF, §23). 

  

 Na rozdíl od nemovitostí ZNNF striktně upravuje nabývání investičních 

nástrojů. Z investičních nástrojů mohou nadace nakupovat: 

- nástroje peněţního trhu – jedná se například o termínované vklady, cenné papíry; 

- dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku, které jsou přijaty 

k obchodování na evropském regulovaném trhu; 

- podílové listy otevřených podílových fondů s omezením investic do akcií 

a obdobných nástrojů do 30 % portfolia;  

- podílové listy ostatních otevřených podílových fondů vyjma uzavřených 
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investičních fondů; 

- dluhopisů emitovaných státem či centrálními bankami. 

(ZNNF, §23).  

 

2.3.3 Pravidla při nakládání s penězi z Nadačního investičního fondu 

 

 Nadace, které obdrţely peníze z Nadačního investičního fondu v rámci 

privatizace, uzavřely s Ministerstvem financí smlouvu, ve které se zavazují k určitým 

pravidlům a povinnostem při rozdělování výnosů z těchto peněz (viz. Tab. č. 4). 

Protoţe peníze od státu obdrţela většina českých nadací, které mají nadační jmění 

nad 10 milionů korun, týkají se tato pravidla většiny nadací. 
10

 

 

Tabulka č. 4: Závazky nadací vůči státu vyplývající z uzavřené smlouvy 
Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vloţit ho celý do nadačního jmění a 

kaţdoroční výnos z příspěvku rozdělovat ve formě grantu třetím osobám. Třetími osobami 

jsou zejména další subjekty neziskového sektoru, fyzické osoby však nejsou vyloučeny.  

Nadace se zavazuje, ţe své granty bude poskytovat na základě veřejně vyhlášených a 

otevřených výběrových řízení.  

Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou pouţití příspěvku z NIF a zavazuje se informovat ve 

výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených grantech z 

prostředků NIF.  

Nadace přijímá zodpovědnost za bezpečné uloţení příspěvku z NIF a za jeho 

zhodnocování. Souhlasí s tím, ţe můţe být vloţen pouze do peněţních prostředků, veřejně 

obchodovatelných dluhopisů nebo do podílových listů otevřeného podílového fondu 

zaloţeného pouze pro potřeby nadací a podle Zákona č. 248/1992 Sb. o investičních 

společnostech a investičních fondech.  

Nadace souhlasí s tím, ţe plnění uvedených závazků můţe kontrolovat MF ČR spolu s 

Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a ţe při nedodrţení stanovených podmínek 

mohou být proti nadaci uplatněny sankce včetně vrácení poskytnutého příspěvku.  

Zdroj: Fórum dárců [cit. 11.5.2013] Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/nadace-a-

fondy/nadacni-investicni-fond/pribid-smlouvy-a-analyzy.html,> 
 

 Při nakládání s přijatými penězi se nadace řídí zákonnými podmínkami, ale 

také podmínkami uzavřené smlouvy. Smlouva nadace zavazuje rozdělit ročně určité 

procento výnosů z obdrţených financí na obecně prospěšné cíle. Poměr výnosů, které 

musí nadace za uplynulý rok rozdělit, je stanovena jako matematický vzorec, který 

vychází z hodnoty PRIBID
11

. Nadace z obdrţených financí od státu musí rozdělit 

                                                 
10

 Seznam nadací, které obdrţely peníze z NIF je v příloze 8. 
11

 PRIBID, neboli Prague Interbank Bid Rate - je průměrná úroková sazba, za kterou si české banky 

mohou ukládat peníze u jiných českých bank. Česká národní banka ji stanovuje na kaţdý den jako 

http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond/pribid-smlouvy-a-analyzy.html
http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond/pribid-smlouvy-a-analyzy.html
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kaţdý rok částku ve výši 0,5 % úrokové sazby PRIBID za uplynulý rok, přičemţ 

sazba PRIBID se pro tyto účely stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot 

PRIBID pro 1 rok vyhlášených Českou národní bankou a platných vţdy pro první 

pracovní den kaţdého měsíce v roce 2013. Aritmetický průměr hodnot za rok 2012 

byl 1,1066. Vzorec pro výpočet povinného objemu rozdělených nadačních 

prostředků z výnosu z peněz obdrţených od státu za rok 2012 zní: 

 0,5 x 1,1066 x 1 / 100 x registrovaná výše příspěvků obdržených z NIF uložených 

v nadačním jmění v Kč  

 Vzhledem k vývoji na finančních trzích se průměrná hodnota PRIBID rok od 

roku zhoršuje (viz. Graf č 4), coţ klade stále niţší smluvní nároky na výši financí, 

které musí nadace z obdrţených peněz rozdělit. Ze stejného důvodu smluvní 

poţadavek pro nadace není nesplnitelný, nadace by měly být schopny z obdrţených 

financí dosahovat mnohem zajímavějšího zhodnocení. 

 

Graf č. 4 

  
Zdroj: Fórum dárců [cit. 1.5.2013], <http://www.donorsforum.cz/nadace-a-

fondy/nadacni-investicni-fond/pribid.html> 

 

 

 

2.3.4 Zásady efektivního obhospodařování nadačního jmění 

 

 Hospodaření s nadačním jměním omezuje nejen ZNNF, ale i vlastní nadační 

                                                                                                                                           
průměr referenčních bank. 

výše úrokové 
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výše úrokové 
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listina a statut nadace.  

ZNNF nadacím zakazuje: 

- vyuţít majetek nadace jako zástavu nebo k jinému zajištění závazků; 

- podnikání nadace; 

- nadace nesmí nabýt majetkové účasti na jiných osobách mimo povolených 

výjimek; 

- nadační jmění není moţné půjčovat; 

- nadace nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem 

komanditní společnosti, tichým společníkem, členem druţstva, členem jiné 

právnické osoby, kde členové ručí za její závazky.  

(Zdroj: Šťastný 2010; 14) 

 

 Základem úspěchu při investování nadačního jmění je správně zvolená 

investiční strategii. Daniel Drahotský uvádí v Kodexu bezpečného investování deset 

zásad:  

1. investovat podle plánu 

2. nejdřív risk, potom zisk 

3. jasná investiční strategie 

4. diversifikace 

5. rezervy 

6. nepanikařit 

7. sledovat náklady a výnosy 

8. finanční partner 

9. čtení smluv 

10. vzdělávání  

(Zdroj: Fórum dárců 2006: 2) 

 

 Výnosy z různých druhů aktiv jsou závislé na řadě okolností a nejsou 

garantované. Z hlediska stability výnosů z nadačního jmění je důleţité, aby kaţdá 

nadace měla finanční plán. Při jeho sestavování musí kalkulovat jak 

s předpokládanými výnosy, tak i výdaji. Do nadace plynou dary, příspěvky, granty 

a zisk z finančních prostředků. „Nadace by měla sestavovat jak krátkodobý plán na 

období do konce daného účetního roku, tak dlouhodobý výhledový plán na pět aţ 
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deset let“ (Fórum dárců 2006: 2). Plnění jednotlivých plánů by mělo být průběţně 

sledováno a revidováno. „Výnosy z dlouhodobých finančních investic spolu s dary 

by měly nadace vyuţívat pro financování dlouhodobých a pravidelných projektů, 

naopak jednorázové akce by nadace měly financovat z mimořádných sbírek a rezerv 

ušetřených z minulých výnosů“ (Fórum dárců 2006: 2).  

 Při investicích na finančních trzích by nadace měly nejdříve kalkulovat 

s moţnými ztrátami a riziky, aţ poté počítat se zisky. Obecně platí, ţe s rizikem 

ztráty stoupá zároveň moţnost zisku. Mluvíme o tzv. volatilitě, tedy míře kolísavosti 

kaţdoročních výnosů (Kohout 2005: 109). Zpravidla platí, čím více si v jednom roce 

můţe nadace dovolit ztratit, tím větší dlouhodobé výnosy můţe očekávat. „Nadace, 

která dokáţe pokrýt plánované granty z přijatých darů či pravidelných příjmů (např. 

nájem, atd.), si můţe dovolit více riskovat a ve výsledku více získat“ (Fórum dárců 

2006: 2).  

 Nadace by dále měla mít jasnou investiční strategii. Investiční strategie 

vychází jak z finančního plánu, tak z rizikového profilu kaţdého investora (Fórum 

dárců 2006: 3).  

 Peníze by měly být investovány do různých druhů aktiv. Důleţité je „tvořit 

portfolio různými trhy, druhy cenných papírů, měnami, investičními přístupy a třeba 

i správci“ (Fórum dárců 2006: 3). Základním pravidlem je nevkládat všechny 

prostředky do jednoho typu investičních nástrojů, ale je nutné diversifikovat 

investice. Investice do dluhopisů jsou bezpečnější, naopak investice do akcií, realit či 

komodit se vyplatí spíše z dlouhodobého hlediska. Diversifikace portfolia je vhodná 

zejména proto, ţe „různé typy aktiv mění svou hodnotu různě (jsou tzv. málo 

korelované) a jejich rozloţením se sníţí celková míra výkyvů ve výnosech na 

kratším období“ (Fórum dárců 2006: 3).  

 Při rozhodování, do jakých aktiv bude nadace investovat, je pro ni důleţité 

dodrţovat následující podmínky, mezi které patří kdy a jak rychle (v jakých 

intervalech) bude potřebovat peníze zpět, a jak velké riziko je ochotna a schopna 

připustit (Fórum dárců 2007: 8). Účelem nadace je poskytovat pravidelně finanční 

příspěvky ţadatelům, z tohoto důvodu musí mít nadace finanční plán, musí 

kalkulovat s budoucími závazky i pohledávkami, ale i s příjmy a výdaji. Nadace si 

nemůţe dovolit příliš riskovat, pokud na výnosech z nadačního jmění závisí 

financování určitého projektu a pokud by neúspěch investice znamenal nesplnění 
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závazku. Naopak v případech kdy nadace má vytvořené rezervy a není závislá na 

jediném typu příjmu, můţe si dovolit více riskovat, s tím, ţe krátkodobé ztráty 

pokryje rezervními financemi. Platí totiţ, ţe „čím vyšší výnos z investice 

poţadujeme, tím větší riziko musíme podstoupit a musíme tolerovat niţší likviditu 

financí a vyšší volatilitu“ (Fórum dárců 2007: 8).  

 

2.3.5 Nabídka českého trhu 

 

 Způsob investování nadací neovlivňuje pouze stát skrz právní úpravu, ale také 

situace na finančním trhu a trhu nemovitostí. Jaká je tedy investiční nabídka, 

rozhodnou-li se české nadace investovat na finančním trhu?  

 

Podílové fondy 

 Na investiční potřeby nadací odpovídají investiční společnosti, banky, 

obchodníci s cennými papíry. V nabídce jsou fondy určené přímo pro nadace a to 

například fondy Pioneer investiční společnosti, a.s., či fondy společnosti ČP Invest. 

Tyto fondy v dlouhodobém horizontu dosahují zhodnocení prostředků nadací 

a nadačních fondů investováním do cenných papírů a instrumentů peněţního trhu, 

především dluhopisů. Výhodou fondů a pro nadaci zásadní skutečností je, ţe výnosy 

fondů jsou nadacím jedenkrát ročně vypláceny formou dividend.  

 Balancovaný fond nadací Pioneer vznikl na základě výběrového řízení, které 

v roce 1999 vyhlásila pracovní skupina při Fóru dárců -–asociaci nadací. Asociace 

měla za úkol vytvořit předpoklady pro společné investování nadací. Společné 

investování skrz otevřený podílový fond umoţnilo nadacím sníţit náklady na 

obhospodařování, ale také transakční náklady na obchodování s cennými papíry. 

Společné investování zároveň zvyšuje i výnos oproti obhospodařovaní malého 

samostatného portfolia, v extrémním případě nadace s nadačním jměním ve výši 500 

tisíc korun.  

 ČP Invest nabízí nadacím dva produkty. Prvním je Fond korporátních 

dluhopisů, který investuje do bonitních firemních dluhopisů. Druhým fondem je 

Smíšený fond, který podle statutu můţe mít do akcií investováno maximálně 30 %, 

zbylá část portfolia je dluhopisová. Tím plně vyhovuje zákonným potřebám pro 

správu nadačních jmění.  
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Termínovaný vklad 

 Velice častým způsobem, jakým české nadace zhodnocují nadační jmění, je 

termínovaný vklad. Pro ten zpravidla platí, ţe čím větší úroky nabízí, tím 

pravděpodobnější je, ţe subjekt své peníze po celou dobu, na kterou je uloţil, nebude 

smět vyuţívat. Peníze uloţené na roční termínovaný vklad tak nejsou po celý rok 

likvidní. Přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů v roce 2012 uvádím 

v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: 12 nejlepších termínovaných vkladů roku 2012 - vklad 200 tisíc Kč  

Instituce Název produktu 

Úrok 

2012 

Akcetenta, spořitelní a úvěrní druţstvo Termínovaný vklad 2,50% 

Artesa, spořitelní druţstvo TV Artesa STANDARD 3,20% 

Equa bank Termínovaný vklad - občané 3,25% 

Evropsko-ruská banka ERB Termínovaný vklad FIX 3,50% 

Evropsko-ruská banka ERB Termínovaný vklad FIX 3,30% 

Metropolitní spořitelní druţstvo Jednorázový termínovaný vklad 3,60% 

WPB Capital, spořitelní druţstvo WPB Termínovaný vklad 2,70% 

WPB Capital, spořitelní druţstvo WPB TV s předčasným výběrem 2,45% 

Wüstenrot hypoteční banka Wüstenrot Jednorázový výběr 2,50% 

Wüstenrot hypoteční banka Wüstenrot TV ProZisk 2,60% 

Záloţna Creditas, spořitelní druţstvo Termínovaný vklad CREDITAS 3,00% 

ZUNO Bank Vklad 3,00% 

Zdroj: [cit. dne 1.6.2013] Dostupné z: <http://www.penize.cz/terminovane-vklady/229405-

srovnani-terminovanych-vkladu-nejlepsi-zhodnoceni-padesati-a-dvou-set-tisic-za-rok-ci-

dva> 

 

Státní pokladniční poukázky 

 Státní pokladniční poukázky neboli státní dluhopisy mají dobou splatnosti do 

1 roku. Představují konzervativní způsob zhodnocování majetku. Průměrná výnosová 

míra aktuálně vydaných pokladničních poukázek je 0,2%.
12

  

2.3.6 Shrnutí 

 

 Způsob investování nadačního jmění reguluje ZNNF. Změna tohoto zákona 

z roku 2002 umoţnila nadacím vstoupit na trh s cennými papíry. Do té doby nadace 

mohly nadační jmění zhodnocovat pouze jako vkladatelé (na termínových vkladech), 

tato legislativní změna umoţnila nadacím stát se investory. Zákonné omezení 

                                                 
12 Přehled aktuálně vydaných pokladničních poukázek je v příloze č. 4. 
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investování má především ochránit nadace před rizikem ztráty nevhodnou investicí. 

Nadace tak například mohou investovat pouze do podílových fondů, jejichţ portfolio 

můţe obsahovat akcie maximálně z 30%. Nadace zároveň nesmí vydělávat 

na prodeji nemovitostí. Český trh reaguje na zákonné omezení investování nadačního 

jmění speciálními produkty – podílovými fondy „šitými“ nadacím na míru. 
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2.4 Jak efektivněji využít finanční potenciál nadačního jmění? 

 

 Jak jsem jiţ uvedla v úvodu, zabývat se efektivním vyuţíváním majetku 

nadací je důleţité, protoţe do budoucna můţeme s krizí sociálního státu očekávat 

stále vyšší poţadavky na zajištění obecně prospěšných aktivit neziskovým sektorem. 

Můţeme tedy předpokládat, ţe nároky na finance poskytnuté nadacemi se budou 

zvyšovat. Finance získané z darů od veřejnosti pak stačit nebudou, a bude nutné 

hledat nové zdroje financí neziskového sektoru. Jak jsem jiţ zmínila v úvodu, 

v současné chvíli dostatečně nevyuţívanou moţností, je získávání financí z majetku 

nadací,  

v českém případě z nadačního jmění. Aby nadace mohly dosahovat zajímavých 

výnosů, potřebují zejména:  

- dostatečně velké nadační jmění 

- správně zvolenou investiční strategii  

- stabilní ekonomickou a politickou situaci.  

 

2.4.1 Dostatečně velké nadační jmění 

 

 Dostatečně velký majetek nadací je zásadním předpokladem úspěchu při 

získávání financí z majetku nadací. Jak jsem vysvětlila v druhé kapitole, 

kolektivizace majetku v druhé polovině 20. století měla zásadní dopad na existenci 

nadačního sektoru. Tradice přirozeného vzniku nadací skrz dary od zámoţných 

filantropů byla přerušena znárodněním majetku v padesátých letech dvacátého 

století. Můţeme říci, ţe nadační sektor jako sektor vlastnící majetek za obecně 

prospěšným účelem byl v druhé polovině dvacátého století totálně zničen. Po roce 

1989 s obnovou občanské společnosti bylo nutné obnovit také zlikvidovaný nadační 

sektor. Stát přistoupil k umělému vytvoření nadačního majetku prostřednictvím 

rozdělení 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace. Majetek nebyl vrácen 

původním majitelům – nadacím, které o něj komunistická strana připravila, ale 

v devadesátých letech nově vzniklým nadacím, které se přihlásily do výběrového 

řízení. Stát tímto krokem vrátil nadačnímu sektoru finanční majetek v hodnotě 

2,4 miliardy korun (viz. Graf č.5).  
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Graf č. 5 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 První krok při kapitalizaci nadací, tak učinil stát. Nyní je řada na straně 

společnosti.  Vzhledem k narůstajícím potřebám, ale i kaţdoroční inflaci je nutné, 

aby nadace začaly chápat majetek jako potencionální zdroj příjmů, aby si uvědomily, 

ţe finance, které nerozdělí nyní, a odloţí jejich spotřebu tím, ţe je správně investují, 

jim do budoucna zajistí zajímavé výnosy.  

 Pokud bychom chtěli vybudovat nezávislý nadační sektor, který vlastní 

dostatečně velký kapitál, ze kterého je moţné získávat zajímavé výnosy, je nutné 

majetek nadací stále zvyšovat, protoţe vlivem kaţdoroční inflace se reálná hodnota 

majetku v nadačním jmění sniţuje. Průměrná inflace od roku 2002 do roku 2012 byla 

23%. Reálná hodnota majetku uloţeného v nadačním jmění se tedy od roku 2002 

sníţila o ¼. 

 Jaké moţnosti při zvyšování nadačního jmění českým nadacím nabízí česká 

legislativa? 

 slučování nadací, 

 zvyšování o dary od veřejnosti, 

 zvyšování o výnosy získané vhodnou investiční strategií. 

 Do budoucna můţeme očekávat, ţe stále větší roli ve financování 

neziskového sektoru budou hrát firemní nadace, které jdou ruku v ruce s novým 

fenoménem - společenskou odpovědností firem
13

. U zaloţení firemních nadačních 

subjektů stojí firmy, které se rozhodnou prostřednictvím části svého zisku, popř. 

                                                 
13

 Corporate social responsibility CSR – obchodní společnosti finančně podporují organizace 

občanské společnosti (Skovajsa 2010: 158), kdy motivací jim je budování dobrého jména, daňové 

zvýhodnění, lepší image značky, pozitivní odezva veřejnosti, oslovení nové cílové skupiny, …  

58% 

42% 

Celkový objem nadačního jmění českých nadací v roce 2013 
podle zdroje  

(celkem 5,7 miliard Kč) 
 

nadační jmění ostatní zdroje (3,3 miliard Kč)

nadační jmění z NIF (2,4 miliard Kč)
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jiným způsobem podporovat obecně prospěšné cíle skrz vlastní nadaci. Firmy se tak 

stávají novými mecenáši. Firmy mohou nadace, které zaloţily, podporovat 

následujícími způsoby: 

- ročně procento ze zisku nebo obratu, 

- fixně nastavená částka, 

- pokrytí provozních výdajů apod. 

 

 V České republice se firemní nadační sektor začal utvářet od roku 1998, kdy 

začaly vznikat první firemní nadace. Podle studie z roku 2002 z celkového počtu 346 

nadací stála u zrodu 44 nadací soukromá obchodní společnost, u 45 nadací byla 

zřizovatelem nezisková organizace a zakladatelem 47 nadací pak byl subjekt veřejné 

správy (CVNS 2004: 7). Výhodou firemních nadací je finanční stabilita, nikoli však 

finanční nezávislost, protoţe tyto nadace jsou často plně závislé na financích 

zřizovatele. Kromě obecně prospěšných cílů, je velkou motivací firem při zakládání 

nadací zviditelnění a pozitivní reklama. O významu firemních nadací pro český 

nadační sektor svědčí i fakt, ţe firemní nadace České spořitelny představuje nadaci 

s nejvyšším nadačním jměním, kdy nadace České spořitelny má registrované nadační 

jmění v hodnotě půl miliardy korun. Nadační jmění této firemní nadace tak tvoří 

desetinu celkového majetku uloţeného v nadačním jmění českých nadací (viz. Graf 

č. 6).  

 

Graf č. 6 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Z pohledu získávání výnosů z nadačního jmění je Nadace České spořitelny 

dobrým příkladem správného obhospodařování nadačního jmění. Nadace nerozděluje 

veškeré finance, které daný rok získá formou nadačních příspěvků. Získané finance 

91% 

9% 

Nadační jmění Nadace české spořitelny vzhledem k celkovému 
majetku nadačního sektoru  

nadační jmění českých nadací celkem
(5,7 miliard Kč)

nadační jmění Nadace České spořitelny
(0,5 miliardy Kč)
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vkládá na speciální fondy, odkud peníze rozděluje na obecně prospěšné cíle. V roce 

2011 dosáhla nadace hospodářského výsledku 22,124 milionů korun, z toho 

5 milionů nadace převedla na neuhrazenou ztrátu minulých období, dále 

17,124 milionů na účet fondu a z toho bylo 16,5 milionů korun rozděleno formou 

nadačních příspěvků druhým osobám. Zbytek financí zůstal na účtu speciálního 

fondu nadace. Nadace tak za rok 2010 dosáhla zhodnocení financí uloţených 

v nadačním jmění ve výši 4,42%.   

 

2.4.2 Úskalí při hledání správné investiční strategie 

 

 Jiří Müller ve studii z roku 2002 předpokládal, ţe se českým nadacím podaří 

v průběhu let dosahovat z majetku výnosy ve výši 11,8 % za rok (Müller 2002: 20). 

Svůj předpoklad postavil na výsledcích studie Nacubo Endowment Study
14

. Ta 

zjišťovala historickou výnosnost nadačního jmění za desetileté období, a to jako 

váţený průměr 466 nadací v USA spravujících celkové nadační jmění ve výši 

123 miliard USD.  

 České nadace by pak z nadačního majetku v hodnotě 5,96 miliard korun (stav 

k únoru 2013) rozdělovaly ročně 569 mil korun. Podle studie z roku 2002 české 

nadace obhospodařovaly 3,4 miliard korun, výnosy z nadačního jmění by v tomto 

případě měly dosahovat 340 mil korun. Ve skutečnosti však podle stejného výzkumu 

příjmy nadací v roce 2002 byly 215 mil Kč, přičemţ tento údaj zahrnoval kromě 

příjmů ve formě dividend, úroků, nájmu, tedy výnosů z nadačního jmění, také příjmy 

z pořádání sbírek, reklamy, tombol a z pořádání kulturních a společenských akcí 

(CVNS 2004: 20). Realita příjmů tak v té době byla zcela někde jinde.  Optimistický 

odhad Jiřího Müllera na získávání výnosů z nadačního jmění narušila jak finanční 

krize v roce 2008, ale i fakt, ţe polovina českých nadací vlastní pouze minimální 

výši nadačního jmění (500 tisíc korun) a nadace, které obdrţely finance z NIF, nejsou 

dostatečně motivované získávat zajímavé výnosy. Důvodem je, ţe podle smlouvy 

s Ministerstvem financí musí ročně rozdělit minimálně úrok ve výši ½ roční úrokové 

sazby PRIBID. Aktuální výše úrokové sazby PRIBID je 0,4 %.  

 Pokud nedojde ke změně ve výši úrokové sazby v průběhu roku, budou 

                                                 
14

Více informací na: http://www.nacubo.org/Research/NACUBO-

Commonfund_Study_of_Endowments.html 
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nadace za rok 2013 povinny rozdělit z peněz, které obdrţely od státu úroky ve výši 

0,2%. V praxi tak z majetku ve výši 2,14 miliardy korun budou nadace nuceny 

rozdělit výnosy minimálně ve výši 4,28 milionů korun.   

 

2.4.3 Nový občanský zákoník a jeho vliv na finanční hospodaření 

nadací   

 Od ledna 2014 začne platit nový Občanský zákoník 89/2012 Sb., který bude 

upravovat také činnost nadací. Stávající ZNNF bude zrušen, respektive zruší se 

veškerá jeho ustanovení vyjma třetí aţ sedmé části upravující doplnění a změny 

některých zákonů (Mišutková, Valach, 2013).  Nově bude činnost nadací upravovat 

oddíl 3 Zákoníku pod názvem Fundace. Fundace představuje obdobně jako nadace 

právnickou osobu tvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu (89/2012, §303 

oddíl 3). Občanský zákoník fundace dělí na nadace a nadační fond. Nadace budou 

nově zakládány nejen za obecně prospěšným cílem, ale také za hospodářským 

a společenským účelem trvalé sluţby. Právě trvalý charakter tvoří hlavní odlišnost 

mezi nadací a nadačním fondem (Mišutková, Valach, 2013). K pouze výdělečným 

účelům zákoník zakládání nadací zakazuje. Změnu přináší Občanský zákoník 

v oblasti podnikání. ZNNF nadacím podnikání zakazoval: „nadace nesmí vlastním 

jménem podnikat s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol 

a veřejných sbírek“ (ZNNF, §23). Oproti tomu Občanský zákoník nadacím 

podnikání dovoluje, pokud „podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěţky 

slouţí jen k podpoře jejího účelu“ (89/2012, §307).  

 Uvolnění přináší nový Občanský zákoník také do oblasti investování 

nadačního jmění, které nově nazývá nadační jistinou, a jíţ peněţním vyjádřením je 

nadační kapitál. Minimální výše nadační jistiny zůstává zachována ve výši 500 

tisíc korun, ale Občanský zákoník jiţ nevymezuje pravidla pro disponování s nadační 

jistinou, pouze nadaci ukládá spravovat nadační jistinu s péčí, jakou tento Zákon 

stanoví pro správu cizího majetku. Správa cizího majetku představuje zcela nový 

institut Občanského zákoníku, který říká, ţe „kaţdý, komu je svěřena správa 

majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (beneficienta), je správcem 

cizího majetku“ (89/2012, §1400). Zákoník dále definuje správu nadačního majetku 
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jako správu prostou, kdy jedinou povinností správce je zachování podstaty a účelu 

nadace.  

 Nový Občanský zákoník uvolní nakládání s nadačním jměním (nově jistinou). 

Nadacím se tak uvolní ruce a nebudou limitovány konzervativním investováním 

nadačního jmění. Zde se nabízí nový prostor pro spolupráci nadací s odborníky 

na investice, kteří by nadacím měli nabídnout vhodné zhodnocování majetku.  

 

2.4.4 Ideál Nobelova nadace 

 

 Jako vzor v hospodaření můţe nadacím slouţit Nobelova nadace. Ta se chlubí 

nejen dlouholetou tradicí, ale i vysokými výnosy z nadačního jmění. Kaţdoročně 

rozděluje výnosy z nadačního jmění těm, kdo se zaslouţili o největší prospěch pro 

lidstvo. Nadace zahájila činnost v roce 1890. Na základě poslední vůle Alfréda 

Nobela byly peníze investovány do „bezpečných“ cenných papírů. Jednalo se 

o částku  31 milionů švédských korun, coţ odpovídá zhruba 1,72 miliard dnešních 

švédských korun  

(Zdroj: http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/finan-manag.html).  

 Záměr kaţdoročně vyplácet částky stejné reálné výše však nemohl být 

dlouhodobě plněn. Příčinou byla chybně zvolená investiční strategie, v jejichţ 

důsledku hodnota nadace klesala (v roce 1901 měla nadace hodnotu150 800 

švédských korun, v roce 1923 to bylo pouze 115 000 korun). Bezpečné investice jsou 

zpravidla málo výnosné, na začátku 20. století se dalo bezpečně investovat pouze do 

státních obligací, půjček, krytých státními obligacemi, případně půjček krytých 

hypotékami nebo nemovitostmi. Tyto investice byly málo výnosné a hrozilo 

nebezpečí, ţe jmění Nobelovy nadace bude jednou vyčerpáno. Špatná investiční 

politika nezajišťovala dostatečné výnosy a vyplácené příspěvky se sniţovaly. V roce 

1950 měla Nobelova nadace reálnou hodnotu ve výši 38 % z původní hodnoty v roce 

1900. Ke zlepšení situace došlo aţ v druhé polovině 20. století, kdy správní rada 

poţádala o rozšíření investiční politiky na různé druhy cenných papírů, mj. na akcie. 

Diversifikace nadačního portfolia vedla k růstu výnosů z nadačního jmění 

a začátkem devadesátých let dosáhlo jmění nadace původní hodnoty a následně se 

Nobelově nadaci podařilo opět naplňovat Nobelovu vizi.  

 V roce 1999 obhospodařovala Nobelova nadace majetek ve výši 7,9 milionu 
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švédských korun, coţ bylo v reálném vyjádření o 3,9 % více neţ v roce 

1998  a o 25 % více, neţ kolik činila hodnota nadace v roce 1901. Základní jmění 

Nobelovy nadace se od doby jejího zaloţení v reálném vyjádření více neţ 

zdvojnásobilo. To vše umoţnila aţ změna finanční politiky státu, která dovolila 

změnit finanční strategii nadace. 

Výroční zpráva Nobelovy nadace za rok 1998 uvádí takovéto sloţení 

portfolia: „Jedná se o portfolio orientované na dlouhodobé zhodnocení kapitálu, kde 

majitel si můţe dovolit i poměrně velké výkyvy v jeho trţní hodnotě. Z hlediska 

dlouhodobého investora jsou tedy akcie velmi málo rizikové investice. Případ 

Nobelovy nadace však názorně ilustruje, jak relativní mohou být představy 

o bezpečnosti a rizikovosti investic. Akcie představují pro Nobelovu nadaci velmi 

bezpečnou investici, protoţe její fungování není nijak ovlivňováno výkyvy 

akciového trhu. Pravidelné výplaty Nobelových cen lze totiţ bez sebemenších potíţí 

pokrýt z příjmů z pevně úročených cenných papírů. To je také hlavní důvod, proč se 

v portfoliu Nobelovy nadace objevují dluhopisy. Jejich úkolem je finančně 

zabezpečit běţné fungování nadace. Pokud jde o nemovitosti, které se v majetku 

Nobelovy nadace vyskytují, jejich význam je spíše okrajový. Vzhledem k tomu, ţe 

vývoj cen nemovitostí má tendenci připomínat vývoj kursů akcií, lze na ně z hlediska 

investičního manaţera pohlíţet jako na speciální sektor akcií.“ (Zdroj: [cit. 1.6.2011} 

<http://finance.idnes.cz/jak-investuje-nobelova-nadace-d2r-

inv.asp?c=A060102_081930_fi_osobni_vra>) 

  

2.4.5 Shrnutí 

 

 Pokud se nadace chtějí stát nezávislým zdrojem financí pro neziskový sektor, 

je důleţité, aby kromě správného investování nadačního jmění, majetek uloţený 

v nadačním jmění pravidelně navyšovaly, protoţe jinak vlivem inflace bude docházet 

k poklesu jeho reálné hodnoty. Jednou z moţností jak navyšovat majetek nadací je 

slučování nadací. Český nadační sektor trpí velkou rozdrobeností nadací a nadacemi 

s minimální výší nadačního jmění. Nadace s větším objemem majetku si budou moci 

dovolit zaplatit finančního odborníka, kterému sice budou muset zaplatit, ale bude-li 

to skutečný odborník, tak se jim vynaloţené náklady vrátí formou vyšších výnosů. 

http://finance.idnes.cz/jak-investuje-nobelova-nadace-d2r-inv.asp?c=A060102_081930_fi_osobni_vra
http://finance.idnes.cz/jak-investuje-nobelova-nadace-d2r-inv.asp?c=A060102_081930_fi_osobni_vra
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3 Praktická část 
 

3.1 Výzkumné otázky a metody výzkumu 

3.1.1 Výzkumné otázky 

 

 V práci jsem odpovídala na výzkumnou otázku, vyuţívají nadace potenciál 

nadačního jmění jako zdroje financí efektivně? 

1. Potenciálem nadačního jmění rozumím objem majetku, který je uloţený 

v nadačním jmění a výnosy, jaké je moţné z tohoto majetku získat.   

VO1: Jak velký je objem financí uloţených v nadačním jmění? 

VO2: Jakých výnosů je moţné z tohoto majetku dosáhnout? 

2. Efektivním vyuţitím tohoto potenciálu rozumím alokaci majetku nadací mezi 

investiční instrumenty, kdy tato alokace vede k získávání výnosů.   

VO3: Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?  

- Splňují tyto aktiva předpoklad trvalého výnosu?  

- Diverzifikují nadace své investice? 

- Jaká je investiční strategie úspěšných českých nadací? 

VO4: Jakých výnosů nadace dosahují? 

VO5: Pro které nadace představují výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj příjmů? 

- Jaký je poměr nadačního jmění těchto nadací vzhledem k ostatním 

nadacím? 

VO6: Jak se změnil způsob investování nadačního jmění po deseti letech? 

  

Předpokládala jsem, ţe nadace vyuţívají potenciál nadačního jmění efektivně: 

- jestliţe mají v nadačním jmění uloţený dostatečný objem majetku, který jim 

můţe přinést zajímavé výnosy; 

- jestliţe nadační jmění investují do investičních nástrojů, které splňují předpoklad 

trvalého výnosu;  

- jestliţe sloţení nadačního jmění je diverzifikované; 

- jestliţe výnosy z nadačního jmění představují pro nadaci hlavní zdroj příjmů; 

- jestliţe došlo ke zvýšení objemu majetku uloţeného v nadačním jmění oproti 

výsledkům z roku 2002. 
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3.1.2 Výzkumný vzorek 

 

 Nadační sektor v ČR jsem rozdělila na skupiny podle způsobu vlastnictví 

majetku a nakládání s tímto majetkem, a to z pohledu objemu nadačního jmění. 

Vyuţila jsem obdobné členění, jako bylo vyuţito ve výzkumu z roku 2002, abych 

mohla provést srovnání. 

1. První skupinu tvoří nadace, které mají v nadačním rejstříku zapsaný majetek 

v minimální výši a to do 600 tisíc korun.  

2. Druhou skupinu představují nadace, které mají v nadačním rejstříku zapsaný 

majetek v rozmezí od 600 001 korun do 10 milionů korun; 

3. Třetí skupinu tvoří nadace, které mají v nadačním jmění zapsaný majetek větší 

neţ 10 milionů korun.  

 

 Na první tři otázky jsem odpověděla na základě dat získaných od všech 

nadací v jednotlivých skupinách (VO1: Jak velký je objem financí uloţený 

v nadačním jmění?, VO2: Jakých výnosů je moţné z tohoto majetku dosáhnout?, 

VO3: Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?)  

 Na čtvrtou otázku (VO4: Jakých výnosů nadace dosahují?, VO5: Pro které 

nadace představují výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj příjmů?) jsem odpověděla 

pomocí reprezentativního vzorku náhodně vybraných nadací, u kterých jsem 

zkoumala výši výnosů z nadačního jmění.  

- Na pátou otázku (VO5: Pro které nadace představují výnosy z nadačního 

jmění hlavní zdroj příjmů?) jsem odpověděla pomocí případových studií, kdy 

kritériem pro výběr nadace byl význam výnosů z nadačního jmění na financování 

obecně prospěšných cílů. Vyuţití metody případových studií místo sběru dat jsem 

zvolila nejen proto, ţe získat informaci o výnosech z nadačního jmění všech nadací 

by bylo časově náročné, ale i proto, ţe nadace v účetní závěrce uvádějí informaci o 

výnosech z nadačního jmění společně s ostatními příjmy nadace. Pouze nadace, které 

přijaly peníze z Nadačního investičního fondu, uvádějí ve výročních zprávách 

informaci o výši výnosů z majetku přijatého z tohoto fondu samostatně. 

Na šestou otázku (VO6: Jak se změnil způsob investování nadačního jmění po 

deseti letech?) jsem odpověděla pomocí srovnání údajů o majetku všech nadací 

z roku 2002 a z roku 2013. 
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3.1.3 Dostupné zdroje 

 

 České nadace jsou registrovány v obchodním rejstříku, který je přístupný na 

stránkách www.justice.cz. Hlavním zdrojem dat jsou informace získané z tohoto 

rejstříku. Je moţné pořídit elektronický výpis z obchodního rejstříku kaţdé nadace, 

který obsahuje následující povinné informace: 

- Datum zápisu 

- název 

- IČO 

- Sídlo 

- Účel nadace 

- Správní rada 

- Způsob jednání 

- Dozorčí rada 

- Zřizovatel 

- Výše nadačního jmění 

 Podle § 26 ZNNF musí kaţdý nadační subjekt zveřejnit nejpozději do konce 

následujícího účetního období výroční zprávu ve sbírce listin rejstříkového soudu. 

Výroční zpráva by měla obsahovat: 

- přehled majetku nadace nebo nadačního fondu, informace o závazcích, 

- přehled osob, které nadaci poskytly nadační dary nad deset tisíc korun, 

- přehled o pouţití majetku nadace nebo nadačního fondu,  

- přehled o osobách, jimţ byly poskytnuty nadační příspěvky, 

- zhodnocení, zda nadace dodrţuje pravidlo omezení nákladů, 

- zhodnocení základních údajů obsaţených v roční účetní závěrce. 

(ZNNF, §25) 

 Ne všechny nadace mají v obchodním rejstříku výroční zprávu zveřejněnou. 

Je otázkou, zda to vypovídá o nedbalosti nadací, či o ukončení činnosti nadace. 

Ve sbírce listin nadace dále mají moţnost zveřejnit zakladatelské dokumenty – 

notářské zápisy, statut, auditované účetní závěrky. Nadace, které přijaly finance od 

Nadačního investičního fondu, jsou povinné zveřejňovat kaţdoročně informace o 

výnosech z přijatých financí a o distribuci těchto financí. Tyto informace jsou 

součástí výročních zpráv a účetních závěrek. Z obchodního rejstříku není moţné 

získat souhrnné informace za celý nadační sektor, pouze za kaţdou nadaci jednotlivě.  

http://www.justice.cz/
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 Informace o finanční situaci nadačního sektoru není moţné získat ani 

z Českého statistického úřadu, protoţe ten v současné době sbírá data o neziskových 

organizacích pouze pro potřeby vytvoření národních účtů, kdy: 

1. data o neziskových organizacích sbírá dohromady s údaji o domácnostech, 

2. k identifikaci neziskových organizací pouţívá nevhodnou klasifikaci neziskových 

organizací, 

3. data nejsou systematicky a soustavně shromaţďovaná, 

(Škarabelová 2004: 2)  

 Český statistický úřad vědom si tohoto nedostatku zavádí satelitní účet 

neziskových organizací, jenţ má přinést podrobný obraz o ekonomice neziskových 

organizací. Od října 2010 je na webových stránkách Českého statistického úřadu 

dostupná zkrácená verze satelitního účtu neziskových institucí za rok 2010. Český 

statistický úřad zde jiţ správně definuje neziskovou instituci jako „jednotku 

vytvořenou za účelem výroby výrobků a poskytování sluţeb, ale zároveň její status 

nedovoluje, aby tato produkce byla pro jednotky, které jí zaloţily, řídí nebo financují, 

zdrojem příjmů, zisku nebo finančních výnosů.“ (Zdroj: 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.satelit, cit. 1. 6. 2013). Zveřejněné údaje 

zatím neobsahují informace o objemu majetku nadačního sektoru a způsobu jeho 

investování. 

 Jedinou kompletní studií a zdrojem dat o nadačním sektoru je výzkumný 

projekt Ekonomiky nadačních subjektů, který v letech 2003 – 2004 provedlo CVNS. 

Výzkum se mimo jiné zabýval analýzou majetku nadačních subjektů k  31. 12. 2002 

a to jak majetku uloţeného v nadačním jmění, tak ostatního majetku. V práci jsem 

porovnala výsledky výzkumu z roku 2002 s daty z února 2013.  

 

  

3.1.4 Sběr dat a analýza dat 

 

 Vzhledem k absenci aktuálních, komplexních dat o stavu nadací, jsem v první 

řadě vypracovala aktuální analýzu financí uloţených v nadačním jmění českých 

nadací. Provedla jsem numerickou a obsahovou analýzu úředních dokumentů – 

výročních zpráv, výpisů z obchodního rejstříku a účetních závěrek s následujícími 

cíli: ¨ 

1. Vytvořit ucelený soubor všech nadací registrovaných v obchodním rejstříku 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.satelit
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České republiky s údaji o výši nadačního jmění a výši financí přijatých v rámci 

privatizace, výsledky porovnat se stavem z roku 2002; 

2. u nadací s nadačním jměním vyšším neţ minimální zákonnou výší zachytit 

sloţení nadačního jmění nadací (způsob jeho investování), výsledek porovnat 

s rokem 2002; 

3. pomocí případových studií zachytit investiční strategie nadací, u kterých výnosy 

z majetku převaţují nad dary od veřejnosti. 

 

 Provedla jsem analýzu nadačního jmění nadací registrovaných k 8. 2. 2013 

v Obchodním rejstříku. Na stránkách www.justice.cz jsem omezila pokročilé 

vyhledávání na název subjektu – nadace, protoţe podle ZNNF označení nadace musí 

být součástí názvu kaţdé nadace, dále jsem vybrala právní formu nadace. Tímto 

způsobem jsem získala vzorek 441 nadací. Seznam nadací jsem si k 8. 2. 2013 

vytiskla, aby zpětně jiţ nedocházelo ke změně vzorku o do Obchodního rejstříku 

nově zapsané, popř. vyřazené nadace. Nadace jsem vloţila do excelového souboru s 

uvedením názvu nadace a výše nadačního jmění. Dále jsem u nadací, které získaly 

finance z Nadačního investičního fondu, označila výši přijatých vkladů do nadačního 

jmění podle práce Jiřího Müllera Kapitalizace českých nadací. Z této skupiny jsem 

vyřadila 22 nadací, které byly k 8. 2. 2013 v likvidaci.  

 V rámci analýzy výpisů z obchodního rejstříku a výročních zpráv jsem 

sledovala následující kategorie: 

u všech nadací jsem sledovala: 

- Výše nadačního jmění; 

- Složení nadačního jmění (způsob investování); 

u vybraných nadací jsem sledovala: 

- Informace o výnosech z nadačního jmění – jaký je hlavní zdroj financí nadace. 

 

 

http://www.justice.cz/
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3.2 Výsledky výzkumu 

 

 Analýzou nadací registrovaných v obchodním rejstříku jsem získala soubor 

419 nadací, které k 8. 2. 2013 měly v nadačním jmění vloţený majetek v hodnotě 

5,77 miliard korun. Nadace jsem rozdělila na tři skupiny: nadace s nadačním jměním 

do 600 tisíc korun, s nadačním jměním od 600 001 korun do 10 milionů korun 

a nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun. Vyuţila jsem dělení na skupiny 

podle výzkumu CVNS, abych mohla jednotlivé skupiny porovnat. Rozdělením 

nadací na tyto skupiny, jsem získala soubory nadací, u kterých lze očekávat, ţe 

finanční potenciál nadačního jmění mohou vyuţívat obdobným způsobem. Seznamy 

nadací rozdělených podle objemu majetku tvoří přílohu 1, 2 a 3 této diplomové 

práce. V Tabulce č. 6 je uveden přehled nadací dle objemu nadačního jmění 

k 8. 2. 2013. 

 

Tabulka č. 6: Nadace podle objemu nadačního jmění (NJ) 

Stav k 8.2.2013 Počet    % NJ objem v Kč   % 

Nadace celkem  418 100% 5 748 658 779 100 

Nadace NJ do 600 tis. Kč (včetně) 217 51% 110 419 522 94 

Nadace NJ od 600 001 Kč do 10 mil. Kč 

(včetně) 

117 28% 245 312 365 

 

4 

Nadace NJ nad 10 mil. Kč 84 21% 5 392 926 892 

 

2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf č. 7 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č.8 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 Z Grafu č. 7 je patrné, ţe skupina nadací s nadačním jměním do 600 tisíc 

korun je nejpočetnější, ale zároveň obhospodařuje nejmenší objem nadačního jmění. 

Oproti tomu skupina nadací s nadačním jměním nad 10 milionů korun vlastní 94% 

celkového nadačního jmění (viz. Graf č. 8).  

2% 4% 

94% 

Rozdělení nadačního jmění mezi nadacemi 

217 nadací obhospodařuje majetek v
hodnotě 110 419 522 Kč

117 nadací obhospodařuje majetek v
hodnotě 245 312 365 Kč

85 nadací obhospodařuje majetek v
hodnotě 5 392 926 892 Kč
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3.2.1 Nadace s nadačním jměním do 600 tisíc korun 

 

 Nejpočetnější skupinu tvoří nadace s minimální výší nadačního jmění. 

 

VO1: Jak velký je objem financí uložených v nadačním jmění? 

 K 8. 2. 2013 bylo v obchodním rejstříku registrováno 217 nadací s nadačním 

jměním v hodnotě 110 milionů korun, na jednu nadaci připadalo nadační jmění 

v průměrné výši 507 tisíc korun. 

 

VO2:  Jakých výnosů je možné z tohoto majetku dosáhnout? 

 Z majetku v hodnotě 110 milionů korun můţeme získat: 

- při konzervativním zhodnocení s výnosovou mírou 3% výnosy v hodnotě 

3,3 milionů korun; 

- při rizikovějším investování s výnosovou mírou 5% výnosy v hodnotě 

5,6 milionů korun.  

 

VO3: Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?  

- Splňují tyto aktiva předpoklad trvalého výnosu?  

 Nadační jmění této skupiny nadací je uloţeno převáţně na běţných účtech. 

Finance uloţené na běţných účtech splňují předpoklad trvalého výnosu. Problémem 

je však nízký objem nadačního jmění. Výjimku tvoří dvě nadace, které mají nadační 

jmění uloţené v nemovitosti a v loveckých trofejích. 

- Diverzifikují nadace své investice?  

Majetek v nadačním jmění těchto nadací není diverzifikován. 

- Jaká je investiční strategie těchto nadací? 

U této skupiny nadací nelze hovořit o investiční strategii. 

 

VO4: Jakých výnosů nadace dosahují? 

 Z této skupiny nadací jsem vytvořila reprezentativní vzorek 43 nadací, u 

kterých jsem zkoumala výnosy z nadačního jmění. Pouze 5 nadací uvádělo ve 

výročních zprávách výši výnosů z nadačního jmění. Tyto nadace získaly společně za 

rok 2011 úroky v hodnotě 68 tisíc korun. Na jednu nadaci tak vychází úroky 

v hodnotě 14 tisíc korun. Ze zkoumaných nadací pouze jedna nadace disponuje 
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ostatním majetkem, který nemá vloţený v nadačním jmění (Nadace České 

pojišťovny). V roce 2011 disponovala nadace majetkem mimo nadační jmění v 

hodnotě 141 milionů korun. Příjmy z tohoto majetku podléhaly dani z příjmu. 

Nadace získala v roce 2011 z tohoto majetku výnosy v hodnotě 850 tisíc korun, 

odvedla daň z příjmu právnických osob ve výši 115 tisíc korun a poskytla nadační 

příspěvky v hodnotě 13,86 milionů korun (Nadace České pojišťovny, 2011). 

Vzhledem k tomu, ţe majetek není vloţený v nadačním jmění, není jasné, zda se 

nadace nerozhodne příští rok tento majetek rozdělit formou nadačních příspěvků, a 

podobně. Majetek nadací, který je vloţený mimo nadační jmění, postrádá záruku 

budoucích výnosů.  

 

VO5: Pro které nadace představují výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj 

příjmů? 

 Nadace města Vodňan financuje kaţdoročně z výnosů z nadačního jmění 

pořádání studentské odborné soutěţe. U ostatních zkoumaných nadací převaţuje jiný 

zdroj příjmů. 

 

VO6: Jak se změnil způsob investování nadačního jmění po deseti letech? 

 V roce 2002 bylo v nadačním rejstříku registrováno celkem 160 nadací 

s nadačním jměním do 600 tisíc korun. Tyto nadace obhospodařovaly celkem 

nadační jmění v hodnotě 81,34 milionů korun. Na jednu nadaci průměrně připadalo 

nadační jmění v hodnotě 508 tisíc korun.  

 V roce 2013 bylo v nadačním rejstříku registrováno celkem 217 nadací 

s nadačním jměním do 600 tis Kč. Tyto nadace měly v nadačním jmění uloţený 

majetek v hodnotě 110,42 milionů korun. Na jednu nadaci připadlo průměrně 

nadační jmění v hodnotě 509 tisíc korun. 

 

Dílčí výsledky: 

 Analýzou výročních zpráv a účetních závěrek vybraných nadací jsem zjistila, 

ţe téměř polovina ze zkoumaných nadací (20 ze 43 nadací) jiţ přes 5 let nezveřejnila 

v obchodním rejstříku výroční dokument, polovina zkoumaných nadací tedy neplní 

zákonnou povinnost zveřejňovat výroční zprávu a v důsledku toho nejsou dostupné 

ani informace o poskytnutých nadačních příspěvcích. Je pravděpodobné, ţe tyto 
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nadace ukončily či pozastavily činnost. Aplikujeme-li toto zjištění na celek, můţeme 

předpokládat, ţe z celkového počtu 217 nadací bude činnost vykazovat pouze 

polovina, tedy 110 nadací. 23 nadací ze z této skupiny vykazuje ţivot, ale ve většině 

případů nadace poskytují nadační příspěvky do 500 tisíc korun.  

 U zkoumaných nadací jde nízké nadační jmění ruku v ruce s nevýraznou 

nadační činností. Ze zkoumaných 42 nadací pouze 13 nadací přijalo v roce 2011 dary 

od veřejnosti a pouze 5 nadací přijalo za rok 2011 dary vyšší neţ 100 tisíc korun. 

Vedle toho 6 nadací ve výročních dokumentech neuvádí informaci a zdroji příjmu, 

ani o rozdělování nadačních příspěvků. Pouze 3 ze 42 nadací mají zdroj financí jiný, 

neţ jsou dary od veřejnosti: 

- Nadace pojišťovny Kooperativa získává finance z provozu galerie, pořádání 

výstav; 

- Nadace jihočeské cyklostezky získává finance z prodeje reklamy; 

- Filmová nadace RWE & Barrandov Studio získává finance z poskytování 

reklamy. 

 Na zajímavém principu funguje Nadace VINCI v ČR, u jejího zaloţení stálo 

šest firem, kdy kaţdá vloţila finance do nadačního jmění a zároveň se zavázala, ţe 

bude kaţdoročně poskytovat nadaci určitý finanční obnos, dohromady ve výši 

1 850 000 korun ročně (Nadace VINCI, 2011). Jedná se o nový trend společenské 

odpovědnosti firem. 

 

Shrnutí: 

 U nadací s nadačním jměním do 600 tisíc korun nelze hovořit o efektivním 

vyuţívání potenciálu nadačního jmění. Nadační jmění je tak nízké, ţe pro většinu 

nadací nepředstavuje zdroj příjmů. Můţeme předpokládat, ţe polovina nadací 

ukončila či pozastavila činnost. 

 

3.2.2 Nadace s nadačním jměním od 600 tisíc korun do 10 milionů 
korun 

 

 Druhou nejpočetnější skupinu tvoří nadace, které mají nadační jmění v 

hodnotě od 600 tisíc do 10 milionů korun  
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VO1: Jak velký je objem financí uložených v nadačním jmění? 

 Skupina 117 nadací má v nadačním jmění uloţeno celkem 245,31 milionů 

korun. Z této skupiny nadací pouze 7 nadací přijalo peníze z Nadačního investičního 

fondu, kdy tyto nadace obhospodařují nadační jmění v hodnotě 35,99 milionů korun. 

Zbylých 110 nadací obhospodařuje nadační jmění ve výši 209,32 milionů korun a na 

jednu nadaci z této skupiny tak připadá nadační jmění v hodnotě 1,9 milionů korun. 

 

 

VO2: Jakých výnosů je možné z tohoto majetku dosáhnout? 

 Z majetku v hodnotě 245,31 milionů korun můţeme získat: 

- při konzervativním zhodnocení s výnosovou mírou 3% výnosy v hodnotě 

7,4 milionů korun; 

- při rizikovějším investování s výnosovou mírou 5 % výnosy v hodnotě 

12,27 milionů korun. 

 

VO3: Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?  

 Nadace této skupiny navýšily nadační jmění nad zákonné minimum, coţ 

můţeme povaţovat za první krok na cestě k vyuţívání potenciálu nadačního jmění. 

Nadační jmění těchto nadací je uloţeno z velké části na běţných účtech u bank (60% 

nadačního jmění) a to celkem nadační jmění v hodnotě 147,18 milionů korun. Zbylý 

objem nadačního jmění těchto nadací tvoří z 24% nemovitosti, z 9% umělecká díla, 

3% nadačního jmění těchto nadací jsou vloţena v majetkových právech, 3 % 

v movitých věcech a 1 % v cenných papírech. 

- Splňují tyto aktiva předpoklad trvalého výnosu?  

Většina nadací, které disponují  jiným typem nadačního jmění neţ finančním, 

neinvestují do jiných aktiv za účelem diverzifikace portfolia, ale protoţe mají 

investovaný typ majetku k dispozici. V této skupině nadací tvoří nadační jmění 

následující typy aktiv: 

- Nadační jmění Nadace LANGHANS PRAHA tvoří nadační jmění v podobě 

Sbírky negativů archivu J.F. Langhanse "Galerie osobností" v rozsahu 

9 219 výtvarných děl v hodnotě 9.219.000,- Kč; 

- Nadační jmění Kulturní nadace Martina Pluháčka tvoří autorská práva literárního 

díla Michala Viewegha a to titulů: Názory na vraţdu, Báječná léta pod psa, 
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Nápady laskavého čtenáře, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu 

a Zapisovatelé otcovský lásky; 

- Nadační jmění Nadace SENIO tvoří majetkové právo vyplývající z uţívání slovní 

ochranné známky Senio.cz, zapsané v rejstříku ochranných známek, vedeným 

Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky, a výrobně technické 

a obchodní poznatky a zkušenosti (know-how) vytvořené a uţívané v souvislosti 

s vývojem a realizací internetového projektu www.senio.cz, který zahrnuje 

elektronický portál stejného jména www.senio.cz a jeho tištěnou verzi; 

- Nadace prevence a zdraví české republiky má v nadačním jmění uloţený 

mamografický přístroj Sophie a ultrazvuk Aloka SSD 1100 Flexus v celkové 

hodnotě 2.651.632,- Kč; 

- Nadační jmění nadace Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny tvoří 

laboratorní technika, která bude pronajímána institucím a organizacím, které 

se zabývají výzkumem rakoviny a dalších civilizačních chorob. 

- Diverzifikují nadace své investice? 

 Pouze 13 nadací z celkového počtu 117 nadací s nadačním jměním 

od 600 tisíc do 10 milionů korun diverzifikuje investování nadačního jmění do více 

neţ jednoho typu aktiv. Následující tři nadace pak patří v této skupině nadací mezi 

nadace s nejvíce diverzifikovaným portfoliem: 

- Nadace Racek má peněţitý majetek náleţející do nadačního jmění v hodnotě 

1,25 milionů korun uloţený na účtu vedeném Metropolitním spořitelním 

druţstvem; majetek v hodnotě 1,85 milionů korun je uloţený na účtu vedeném 

u WPB Capital, spořitelní druţstvo, a majetek v hodnotě 2,4 milionů korun je 

uloţen na účtu vedeném u ARTESA, spořitelní druţstvo; 

- Nadace sv. Františka z Assisi má v nadačním jmění vloţený rodinný dům čp. 112 

v k.ú. Kameničky včetně příslušenství a souvisejících pozemků v celkové 

hodnotě 608 tisíc korun, dále peněţitý vklad (finanční prostředky z příspěvku 

Nadačního investičního fondu) ve výši Kč 4,8 milionů korun uloţené 

na vkladovém účtu u České spořitelny, a.s.;   

- Nadace Praţské komorní filharmonie má nadační jmění v hodnotě 3 milionů 

korun a tvoří ho peněţní prostředky v hodnotě 1,1 milionů korun, smyčcové 

hudební nástroje (3 kontrabasy) v celkové hodnotě 300 tisíc korun – a peníze 

v hodnotě 1,5 milionů korun jsou uloţeny na termínovaném účtu u J&T Banky 
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a na termínovaném účtu u Fio Banky. 

- Jaká je investiční strategie těchto nadací? 

 Většina nadací z této skupiny vkládá do nadačního jmění majetek, který má 

k dispozici. Volné finanční prostředky ukládají nadace na termínovaných účtech.  

 U některých nadací můţeme pozorovat zárodky finanční strategie.  

- Nadace Praţské filharmonie, která obhospodařuje nadační jmění v hodnotě 

3 milionů korun, rozhodla v roce 2011 o prodeji podílových listů Balancovaného 

fondu nadací, peníze nejdříve uloţila na účet u UniCredit Bank, Czech Republik, 

a.s. Následně byly peníze převedeny na účet u J&T banky, kde si nadace sjednala 

uloţení financí v hodnotě  2,4 milionů korun na termínovaný vklad pro právnické 

osoby na dobu pěti let s  úrokem 3,4 % p.a. (Nadace Praţské filharmonie, 2011). 

Výplatu úroků obdrţí nadace kaţdoročně na účet. Nadační jmění nadace dále 

tvoří nepeněţitý majetek smyčcové hudební nástroje - 3 kontrabasy v celkové 

hodnotě 315 tisíc korun. Tento majetek má předpoklad trvalého výnosu, ale je 

bezplatně pronajímán Praţské komorní filharmonii, o.p.s. 

 

 

VO4: Jakých výnosů nadace dosahují? 

 Nadace Praţské filharmonie dosáhla za rok 2011 z podílových listů 

Balancovaného fondu nadací v hodnotě 1,5 milionů korun výnosy v hodnotě 30 tisíc 

korun. Ve výroční zprávě je uvedeno, ţe vzhledem k tomu, ţe došlo k odprodeji 

podílových listů, nadace těmito výnosy nedisponovala (Nadace Praţské filharmonie, 

2011). V roce 2011 nadace nerozdělila ţádné nadační příspěvky. 

Nadace sv. Františka z Assisi dosáhla v roce 2011 z nadačního jmění 

v hodnotě 4,8 milionů korun výnosů v hodnotě 37 tisíc korun, finanční prostředky 

má uloţené na termínovaném vkladu u České spořitelny, a.s. Nadace dosáhla 

zhodnocení 0,7%.  

 Nadace Auxilia má finanční prostředky v hodnotě 8 milionů korun uloţené 

na účtu u J&T banky. Za rok 2011 získala výnosy v hodnotě 100 tisíc korun (celkem 

rozdělila nadační příspěvky v hodnotě 450 tisíc korun, výnosy z nadačního jmění 

představují 1/5 příjmů). V případě alespoň 3% -5% zhodnocení nadačního jmění by 

nadace získala výnosy v hodnotě 240 tisíc korun – 400 tisíc korun. Tím by nadace 

získala stejný objem financí, jaký získá prostřednictvím darů. 
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 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství dosahuje nadačního jmění 

v hodnotě 3,2 milionů korun uloţeného na účtu České spořitelny, a.s. výnosy 

v hodnotě 37 tisíc korun. V příjmech nadace mají výnosy z nadačního jmění 

zanedbatelný význam. 

 

VO5: Pro které nadace představují výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj 

příjmů? 

 Nadace Racek, která má nadační jmění v hodnotě 5,5 milionů korun získala 

za rok 2011 výnosy z nadačního jmění v hodnotě 270 tisíc korun, coţ byl jediný 

příjem této nadace. Nadace rozdělila nadační příspěvky v hodnotě 68 tisíc korun. 

Nadační jmění má nadace uloţené následujícím způsobem: 1,25 milionů korun na 

účtu vedeném Metropolitním spořitelním druţstvem, 1,85 milionů korun na účtu 

vedeném u WPB Capital, spořitelní druţstvo, 2,4 milionů korun na účtu vedeném 

u ARTESA, spořitelní druţstvo (Nadace Racek, 2011). 

 Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala vlastnila v roce 2011 1 071 092 

kusů podílových listů Nadačního fondu ČSOB a získala z nich výnosy v hodnotě 

29 490 korun. Výnosy za tento rok kvůli malému zhodnocení banka nevyplácela 

(Nadace Thomase Grala, 2011). Nadace získala za rok 2011 zhodnocení nadačního 

jmění ve výši 2,9 %.  

 

VO6: Jak se změnil způsob investování nadačního jmění po deseti letech? 

 V roce 2002 bylo v nadačním rejstříku registrováno celkem 119 nadací 

s nadačním jměním od 600 tisíc korun do 10 milionů korun. Tyto nadace 

obhospodařovaly celkem nadační jmění v hodnotě 310,8 milionů korun. Na jednu 

nadaci průměrně připadlo nadační jmění v hodnotě 2,6 milionů korun.  

 V roce 2013 bylo v nadačním rejstříku registrováno celkem 117 nadací 

s nadačním jměním od 600 001 korun do 10 milionů korun. Tyto nadace měly 

v nadačním jmění uloţený majetek v hodnotě 245 milionů korun. Na jednu nadaci 

připadalo průměrně nadační jmění v hodnotě 2,1 milionů korun. 

 

Dílčí výsledky: 

U této skupiny nadací je velký rozdíl mezi nadacemi, které vlastní nadační 

jmění do 2 milionů korun, a nadacemi, které mají nadační jmění vyšší. Nadační 
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jmění nad 2 miliony korun má pouze 21 nadací. Sloţení nadačního jmění vypovídá 

o majetkových moţnostech nadace před jejím zaloţením, kdy nadace ve většině 

případů vkládají do nadačního jmění majetek, který mají aktuálně k dispozici.  

 

Shrnutí: 

 Nadační jmění této skupiny nadací není dostatečně velké, aby pro nadace 

znamenalo potencionální zdroj příjmů. Pouze 13 nadací ze 117 má nadační jmění 

vloţené ve více neţ jednom typu aktiv. Pouze 6 nadací z této skupiny má nadační 

jmění vyšší neţ 5 milionů korun. Tato skupina nadací nevyuţívá potenciál nadačního 

jmění efektivně, protoţe v nadačním jmění má uloţený malý objem majetku 

a majetek není diverzifikovaný.  

 

3.2.3 Nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun 

 

 Třetí skupinu tvoří nadace s nadačním jměním nad 10 mil Kč. 

 

VO1: Jak velký je objem financí uložených v nadačním jmění? 

 Tato skupina zahrnuje 85 nadací, které společně obhospodařují nadační jmění 

v hodnotě 5,7 miliardy korun a tím tvoří základ nadačního sektoru. Tyto nadace jiţ 

mají v nadačním jmění uloţený dostatečný objem majetku, který mohou investovat 

a získávat z něj zajímavé výnosy.  Tuto skupinu nadací jsem rozdělila ještě na dvě 

podskupiny podle toho, zda přijaly peníze z Nadačního investičního fondu. 

 

1. Nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun, které nepřijaly peníze 

z Nadačního investičního fondu 

 

VO1: Jak velký je objem financí uložených v nadačním jmění? 

 Pouze ¼ nadací s nadačním jměním nad 10 milionů korun nepřijala finance 

od státu a peníze uloţené v nadačním jmění získala jiným způsobem. 21 nadací tak 

obhospodařuje nadační jmění v hodnotě 1,88 miliardy korun. Vzhledem k tomu, ţe 

téměř třetinu nadačního jmění této skupiny tvoří nadační jmění Nadace České 

spořitelny, pochází z jiných zdrojů pouze 1,33 miliardy korun.  
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VO2:  Jakých výnosů je možné z tohoto majetku dosáhnout? 

Z majetku v hodnotě 1,88 miliardy korun můţeme získat: 

- při konzervativním zhodnocení s výnosovou mírou 3% výnosy v hodnotě 

57 milionů korun; 

- při rizikovějším investování s výnosovou mírou 5% výnosy v hodnotě 95 milionů 

korun.  

 

VO3: Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?  

 Téměř jedna miliarda nadačního jmění je uloţena v cenných papírech. Objem 

majetku investovaného do tohoto investičního nástroje výrazně navyšuje fakt, ţe do 

této skupiny nadací patří Nadace České spořitelny, která obhospodařuje nadační 

jmění tvořené cennými papíry v hodnotě půl miliardy korun. Celkem do cenných 

papírů investuje 9 nadací. Více jak polovina nadací z této skupiny má uloţený 

majetek v nemovitostech a to celkem v hodnotě 506,8 milionů korun. V uměleckých 

dílech má nadační jmění uloţené pouze jedna nadace. Stejně tak majetková práva 

k dílu jsou součástí nadačního jmění pouze jedné nadace. Na běţných účtech leţí 

8 nadacím nadační jmění v hodnotě 217,96 milionů korun. 

- Splňují tyto aktiva předpoklad trvalého výnosu?  

 Více jak polovina nadací v této skupině vlastní nemovitosti za účelem 

získávání výnosů formou pronájmu. Příjmy z pronájmu nemovitostí patří mezi 

konzervativní, ale stabilní zdroj financí. V dnešní době nízkých úrokových sazeb se 

investice do nemovitostí s výnosem z pronájmu jeví jako vhodná volba.  

 Umělecká díla tvoří nadační jmění pouze jedné nadace a to nadace Museum 

Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Také tyto aktiva splňují předpoklad 

trvalého výnosu – nadace je za poplatek půjčuje galeriím. Příjmy nadace za rok 2011 

10 milionů korun, ale z výroční zprávy není jasné, jaké jiné výnosy jsou do této 

částky zahrnuty. 

 Nadace Leoše Janáčka má v nadačním jmění uloţená práva k dílu Leoše 

Janáčka v hodnotě 147,79 milionů korun. Tyto práva jsou pro nadaci zdrojem 

výnosů.  

- Diverzifikují nadace své investice? 

 Z celkového počtu 21 nadací má 9 nadací nadační jmění uloţené pouze 

v jednom typu aktiv (viz. Tab. č. 7):  
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Tabulka č. 7: Nadace investující nadační jmění (NJ) pouze do jednoho typu 

aktiv 

Nadace Typ aktiv Objem aktiv (v Kč) 

Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG na účtu ČS 53 244 000,00 

NADACE ARTEMIS areál muzea 14 000 000,00 

Nadace QUIDO 

na účtu 

Raifaisenbank 21 000 000,00 

Nadace doktrora Leopolda Prečena arcibiskupa 

olomouckého lesní pozemky 87 215 740,00 

Nadace Michaela Kocába 

na termínovém 

účtu ING 29 000 000,00 

Nadace okřídlené kolo 

nemovitosti v 

Praze 17 457 190,00 

Nadace OKD ĆSOB CP 53 000 000,00 

Nadace PROSPORT 

dluhopisy 

TIPSPORT 

HOLDING 121 679 999,00 

celkem 8 396 596 929,00 

Zdroj: Vlastní výzkum 

  

 Nadace Leoše Janáčka investuje do dvou typů aktiv – cenných papírů 

(podílové listy ČP Invest smíšený, podílové listy ČSOB nadační) a majetkových práv 

(majetková práva k dílu Leoše Janáčka).  

- Jaká je investiční strategie těchto nadací? 

 Nadace QUIDO se podle informací ve výroční zprávě aktivně věnuje 

obhospodařování nadačního jmění. Od zahájení správy v roce 2006 dosahuje 

výkonnost portfolia 13,38% a překonává tak svůj benchmark o 0,55%. Při přepočtu 

p.a. se jedná o průměrné roční zhodnocení portfolia o 2,34 %. V roce 2011 portfolio 

pokleslo o 5,42% a zaostalo tak za svým benchmarkem o 2,79%. K poklesu hodnoty 

portfolia přispěl zejména silný pokles na akciových trzích vyvolaný nejistotou 

ohledně zadluţení některých státu a to zejména v rámci evropského regionu. Index 

PX oslabil o výrazných 25% (Nadace QUIDO 2011: 11) 

 Nadace Leoše Janáčka ve výroční zprávě uvádí, ţe kromě otázky 

rozdělování nadačních příspěvků je hlavním předmětem diskuse zasedání správní 

rady otázka alokace finančních prostředků (Nadace Leoše Janáčka 2011: 6). 

O aktivní investiční strategii vypovídá nejen sloţení portfolia nadačního jmění, kdy 

nadace má uloţeno 117,5 milionů korun na základě smlouvy o obhospodařování u 

ČSOB, 12,5 milionů korun v podílových listech nadačního fondu ČSOB, 62 milionů 

korun v podílových listech ČP invest smíšeny a největší část nadačního jmění tvoří 

majetková práva k dílu L.Janáčka v hodnotě 147,793 milionů korun. Kvůli nízkým 
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výnosům nadace uvaţuje o reinvestování jmění uloţeného u ČP Invest do jiného 

produktu stejného správce, nebo o investici do nemovitostí a to jak vlastní koupí 

nebo vstupem do některého fondu nemovitostí. 

 Nadace OKD rozhodnutím správní rady ze dne 7. září 2009 má v nadačním 

jmění uloţené finanční prostředky na samostatném bankovním účtu u ČSOB a.s., 

spravované na základě smlouvy o běţném a vkladovém AM účtu, uzavřené dne 11. 

února 2009 s ČSOB a.s., a smlouvy o obhospodařování. Podle rozhodnutí správní 

rady nadace ze dne 15. prosince 2009 došlo k navýšení nadačního jmění o 21 195 

tisíc korun, a to z 30 206 tisíc korun na 51 401 tisíc korun. Tato změna byla zapsána 

do nadačního rejstříku dne 13. ledna 2010. Dle rozhodnutí správní rady nadace ze 

dne 20. prosince 2010 došlo k navýšení nadačního jmění o 1 599 tisíc korun, a to z 

51 401 tisíc korun na 53 000 tisíc korun. Tato změna byla zapsána do nadačního 

rejstříku dne 22. února 2011. Další změna výše nadačního jmění do data sestavení 

účetní závěrky neproběhla. 

  

VO4 a VO5: Jakých výnosů nadace dosahují a pro které nadace představují 

výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj příjmů? 

 Pro Nadaci MJK (Milana Jurčeky) představují výnosy z nadačního jmění 

hlavní zdroj příjmů na financování obecně prospěšných aktivit. Nadace vlastní 

nadační jmění v hodnotě 109,99 milionů korun a je tvořena majetkovým vkladem 

zřizovatele Doc. Ing. Milana Jurčeky, CSc. Výnosy jsou tvořeny úroky z peněţních 

prostředků, z pronájmu nemovitého majetku a z obchodování s cennými papíry.  

 Nadace Jana Klimenta má v nadačním jmění uloţených osm bytových 

jednotek. V roce 2011 získala z pronájmu výnosy v hodnotě 733 tisíc korun.  

 Nadace hnutí Grálu v České republice v roce 2011 získala z nadačního 

jmění tyto výnosy: úroky 100 tisíc korun, zúčtování fondů 50 tisíc korun, výnosy 

pronájem 118 tisíc korun. 

 Nadace živoucí světlo Maháprabhudíp satsang dosáhla v roce 2011 výnosy 

z pronájmu v hodnotě 2,5 milionů korun.  

 Nadace doktora Leopolda Prečena arcibiskupa olomouckého získala 

v roce 2011 z pronájmu nemovitostí (lesních pozemků) výnosy v hodnotě 

2,5 milionů korun, ale zároveň měla i vysoké náklady. 

Výnosy z nadačního jmění představují významný zdroj financí dále pro tyto nadace: 
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- Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG; 

- NADACE ARTEMIS; 

- Česká nadace 2000; 

- Nadace Hagibor. 

 

VO6: Jak se změnil způsob investování nadačního jmění po deseti letech? 

 Výzkum v roce 2002 nerozlišoval nadace s nadačním jměním nad 10 milionů 

korun na nadace, které přijaly peníze z Nadačního investičního fondu a nadace, které 

nepřijaly peníze z Nadačního investičního fondu, proto porovnání stavu z roku 2002 

s aktuálním výsledkem uvedu na konci této kapitoly.  

 

Doplnění: 

 U této skupiny nadací můţeme říci, ţe vznikly obdobným způsobem, jako 

vznikaly nadace v minulosti – v případě nahromadění majetku. U vzniku 8 nadací 

stojí novodobí mecenáši, kteří se rozhodli darovat soukromý majetek na obecně 

prospěšné cíle. Mezi významné mecenáše této skupiny patří:  

 Quido Schwan zřizovatel Nadace QUIDO Troja město v zeleni. Vnuk 

trojského velkostatkáře Aloise Svobody. Nemovitosti znárodněné po únoru 1948 

získal částečně v restituci po roce 1989. Z jejich výnosu financoval obecně prospěšné 

projekty, např. Nadaci Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského v Praze, Dům 

spokojeného stáří v Troji, výstavní síň ve Škole Svatoplika Čecha. V roce 1993 

zaloţil Nadaci Quido Schwanka – Trója, město v zeleni s cílem obnovy, zachování, 

podpory a rozvoje Troje, jako vzácného přírodního útvaru (Nadace QUIDO Troja 

město v zeleni, 2011).  

 PhDr. Jan Orlický zřizovatel České nadace 2000. Narodil se 14. listopadu 

1924 v Praze. Byl pracovně nasazen v Říši, aktivně se zúčastnil Praţského 

květnového povstání. Po válce vystudoval FF UK, obor filozofie a sociologie. Po 

krátkém působení na Osvětovém institutu při ÚNV Praha, byl vyhozen za kritiku 

stranického funkcionáře (Zdroj: 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/65?locale=sk_SK, cit. dne 1.5.2013,). 

V 90. letech zaloţil Českou nadaci 2000 a daroval ji majetek – nemovitosti 

na Novém městě v hodnotě 69,589 milionů korun 

 Dr. Heda Maria Mladek zřizovatelka nadace Museum Kampa – Nadace 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/65?locale=sk_SK
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Jana a Medy Mládkových. Nadaci darovala umělecká díla v hodnotě 90,43 milionů 

korun. 

 MUDr. Jiříh Emler daroval nadaci Museum Kampa - Nadace Jana a Medy 

Mládkových nadační dar nemovitost v katastrálním území Bubeneč v hodnotě 23, 

58 milionů korun. 

  

Dílčí výsledky: 

 Při zkoumání činnosti této skupiny nadací jsem zjistila, ţe pro deset nadací 

představovaly někdy v minulosti výnosy z majetku hlavní zdroj příjmů, tyto nadace 

investují převáţně do nemovitostí. Tato skupina nadací má problém se 

zveřejňováním výročních zpráv. Pouze 6 nadací z 21 má zveřejněnou výroční zprávu 

za rok 2011 (Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG, Nadace ARTEMIS, 

Nadace Leoše Janáčka, Nadace hnutí Grálu v České republice, Nadace ţivoucí světlo 

Maháprabhudíp satsang, Nadace QUIDO) a dvě nadace pouze za rok 2010 (Nadace 

okřídlené kolo, Nadace Jana Klimenta, Nadace Michaela Kocába, Nadace doktora 

Leopolda Prečena arcibiskupa olomouckého). 4 nadace nezveřejnily výroční zprávu 

více jak 5 let (Nadace MJK (Milana Jurčeky, Nadace Věry Třebické, Nadace 

ţidovské obce v Praze, Nadace Sabarsky Sonnberger). 2 nadace vznikly aţ v roce 

2012, z toho důvodu zatím nemají zveřejněnou výroční zprávu (Nadace PROSPORT, 

Nadace Hagibor). 

 

 

2. Nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun, které přijaly peníze 

z NIF 

 

VO1: Jak velký je objem financí uložených v nadačním jmění? 

 ¾ nadací z nadací, které mají nadační jmění nad 10 milionů korun, přijaly 

peníze od státu v rámci privatizace. Celkem 64 nadací má v nadačním jmění majetek 

v hodnotě 3,5 miliardy korun.  

 

VO2:  Jakých výnosů je možné z tohoto majetku dosáhnout? 

 Z majetku v hodnotě 3,5 miliard korun můţeme získat: 

- při konzervativním zhodnocení s výnosovou mírou 3% výnosy v hodnotě 
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107 milionů korun; 

- při rizikovějším investování s výnosovou mírou 5% výnosy v hodnotě 

177,9 milionů korun. 

 

VO3: Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?  

 Největší část nadačního jmění této skupiny nadací je uloţena v cenných 

papírech, dohromady 1,58 miliard korun. 1,2 miliardy korun z nadačního jmění tvoří 

nemovitosti. Na běţných účtech leţí 542 miliónů korun. Část nadačního jmění je 

uloţena také v uměleckých dílech – pouze 33 milionů korun. Pouze jedna nadace má 

v nadačním jmění majetková práva k autorským právům v hodnotě 131 milionů 

korun a dvě nadace vlastní podíl na FVE Hoštětín dohromady v hodnotě 3,1 milionů 

korun. Výjimku tvoří část nadačního jmění nadace DUHA, kdy nadace do nadačního 

jmění vloţila nepeněţní plnění ve výši 1,6 milionů korun v podobě dvou log. 

- Splňují tyto aktiva předpoklad trvalého výnosu?  

 Všechny výše uvedená aktiva splňují předpoklad trvalého výnosu. Také 

nepeněţité plnění v nadačním jmění Nadace DUHA představuje aktivum s trvalým 

výnosem, kdy nadace získává výnos z nabízení ochranné známky Duha. 

- Diverzifikují nadace své investice? 

 Z této skupiny nadací má 59 nadací nadační jmění rozloţené do více typů 

aktiv, tedy pouze 5 nadace má nadační jmění nediverzifikované. Jedná se o tyto 

nadace: 

- Komunitní nadace Blanicko-otavská – nadační jmění v cenných papírech 

Raifaisenbank; 

- Nadace Landek Ostrava – nadační jmění v cenných papírech J&T; 

- Nadace bezpečná Olomouc - nadační jmění v podílových listech konzervativní 

fondové portfolio FEDUCIA České spořitelny; ¨ 

- Nadace universitas masarykiana – na účtu ČSOB; 

- Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského – dluhopisy UCB. 

- Jaká je investiční strategie těchto nadací? 

 Nadace F ve výroční zprávě uvádí, ţe se posledních pět let snaţí změnit 

sloţení majetku nadace tak, aby nadace získávala pravidelně uspokojivé výnosy a její 

majetek nebyl znehodnocován inflací (Nadace F 2011: 3). K dosaţení tohoto cíle 

nadace zvolila investování nadačního jmění do nemovitostí. V roce 2011 nadace 
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navýšila podíl nemovitostí, nemovitosti nyní tvoří více neţ tři čtvrtiny veškerého 

majetku.  

 

VO4 a VO5: Jakých výnosů nadace dosahují a pro které nadace představují 

výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj příjmů? 

Nadace Pangea má v nadačním jmění uloţený majetek v hodnotě 17,36 

milionů korun, v roce 2011 dosáhla výnosů 423 tisíc korun. 

Nadace Landek Ostrava má v nadačním jmění uloţený majetek v hodnotě 

21,6 milionů korun, v roce 2011 dosáhla výnosů 694 tisíc korun. 

F-nadace má v nadačním jmění uloţený majetek v hodnotě 38 178 000 

korun, v roce 2011 dosáhla výnosů ve výši 529 tisíc korun. 

Komunitní nadace Blanicko-otavská má v nadačním jmění uloţený majetek 

v hodnotě 20 milionů korun, v roce 2011 dosáhla výnosů ve výši 703 tisíc korun. 

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda má v nadačním jmění uloţený 

majetek v hodnotě 25, 4 milionů korun, v roce 2011 dosáhla z peněz obdrţených 

z Nadačního investičního fondu ve výši 23,5 milionů korun výnosy ve výši 638 tisíc 

korun. 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových má v nadačním jmění 

uloţený majetek v hodnotě 307 250 649 korun, v roce 2011 dosáhla výnosy 

z pronájmů nemovitostí ve výši 30 milionů korun, z peněz obdrţených z NIF výnosů 

v hodnotě 418 tisíc korun. 

 

Dílčí výsledky: 

 Tato skupina nadací díky financím přijatým od státu z Nadačního investičního 

fondu disponuje dostatečným kapitálem, aby mohla dosahovat zajímavých výnosů. 

Nadační portfolio téměř většiny nadací je diverzifikované.  

 

VO6: Jak se změnil způsob investování nadačního jmění po deseti letech? 

(společné pro nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun) 

 V roce 2002 bylo v nadačním rejstříku registrováno celkem 67 nadací 

s nadačním jměním nad 10 milionů korun. Tyto nadace obhospodařovaly celkem 

nadační jmění v hodnotě 2,99 miliard korun. Na jednu nadaci průměrně připadlo 

nadační jmění v hodnotě 44,6 milionů korun.  
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 V roce 2013 bylo v nadačním rejstříku registrováno celkem 85 nadací 

s nadačním jměním nad 10 milionů korun. Tyto nadace měly v nadačním jmění 

uloţený majetek v hodnotě 5,4 miliard korun. Na jednu nadaci připadalo průměrně 

nadační jmění v hodnotě 63,4 milionů korun.  
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3.3 Vyhodnocení výzkumu 

 

 Od roku 2002 do roku 2013 došlo k navýšení objemu nadačního jmění 

z 3,38 miliard korun na 5,7 miliard korun (viz. Tab. 8).  Došlo tedy k navýšení 

nadačního jmění o 44%. Zároveň vzrostl i počet nadací a to z 346 na 419 nadací. 

Zvýšil se i průměrný objem majetku připadající na jednu nadaci a to z 10 milionů 

korun na 14 milionů korun (viz. Graf č. 9)..  

 Oproti roku 2002 došlo ke změně objemu nadačního jmění uloţeného 

v jednotlivých typech investičních nástrojů. Došlo ke sníţení nadačního jmění 

uloţeného na běţných účtech. Naopak objem nadačního jmění uloţeného v cenných 

papírech vzrostl o 60% a nadační jmění tvořené nemovitostmi se zvýšilo na 

dvojnásobek. Tuto změnu můţeme chápat jako projev zvýšeného zájmu a potenciál 

nadačního jmění.  

 Tyto výsledky znějí příznivě, ale nesmíme zapomenout, ţe v roce 2002, kdyţ 

probíhal první výzkum, ještě nebyly rozděleny všechny finance z Nadačního 

investičního fondu. Po roce 2002 došlo ještě k rozdělení zbylých financí z Nadačního 

investičního fondu v hodnotě 1,1 miliardy korun. Tedy téměř polovinu z nově 

uloţeného majetku v nadačním jmění představují finance darované státem. Jedná se 

o finance, které stát nadačnímu sektoru vrací, proto toto navýšení nadačního jmění 

nemůţeme vnímat jako projev vyuţití finančního potenciálu nadačního jmění.  Ze 

soukromých zdrojů došlo k navýšení celkového objemu nadačního jmění pouze 

o 23%, tedy o 1,22 miliardy korun.  Je nutné vzít také v úvahu finance, které byly 

vloţeny do nadačního jmění nově zaloţených nadací. V průběhu uplynulých deseti 

let se zvýšil počet registrovaných nadací o 73. V případě, ţe by nově registrované 

nadace měly pouze minimální výši nadačního jmění, jejich nadační jmění by tvořilo 

34 milionů korun. Vezmeme-li v úvahu inflaci, tedy sníţení kupní síly peněz 

v průběhu deseti let, kdy průměrná inflace od roku 2002 do roku 2013 byla 23 %, 

dospějeme k výsledku, ţe se reálná hodnota majetku nadačního sektoru od roku 2000 

nezvýšila. Můţeme konstatovat, ţe navýšení majetku vloţeného do nadačního jmění 

českých nadací za uplynulých deset let pokrylo inflaci. 
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Tabulka č. 8: Změna složení nadačního jmění 2002 - 2013 

  2002 2013 rozdíl % 

peníze 1 209 830 000 1 007 156 063 -202 673 937 -20,1% 

CP 973 252 000 2 510 016 342 1 536 764 342 61,2% 

nemovitost 854 574 000 1 754 573 720 899 999 720 51,3% 

movité věci 55 419 000 10 991 030 -44 427 970 
 *nevypovídajíc

í 

umění 285 719 000 146 824 500 -138 894 500 
 *nevypovídajíc

í 

majetková  práva    286 304 100 286 304 100 
 *nevypovídajíc

í 

nezařazeny   32 793 024 32 793 024 
 *nevypovídajíc

í 

celkem: 3 378 794 000 5 748 658 779 2 369 864 779 
 *nevypovídajíc

í 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf č. 9 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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4 Závěr 
 

 

 V jaké kondici se tedy v roce 2013 nachází nadační jmění českých nadací? 

A vyuţívají nadace finanční potenciál nadačního jmění dostatečně efektivně? Po 

podrobném a pečlivém zkoumání vyuţití finančního potenciálu nadačního jmění 

u více neţ čtyř stovek českých nadací registrovaných v obchodním rejstříku musím 

zkonstatovat, ţe finanční potenciál nadačního jmění není, vzhledem k moţnostem 

jaký nabízí, dostatečně vyuţíván. 

 V teoretické části jsem představila význam majetku jako zdroje nadačního 

příjmu, jak z historické perspektivy, tak i v odkazu na českou legislativu. Právě ta 

pod vlivem historických událostí utvořila nástroj nadačního jmění, který má nadacím 

slouţit k uchování hodnoty majetku nadace a napomáhat k zajištění finančních 

příjmů formou výnosů. Uloţení majetku do nadačního jmění nadaci zavazuje 

investovat tento majetek určitým způsobem. Majetek uloţený v nadačním jmění 

nemá pro nadace význam pouze jako zdroj příjmů, ale také přeneseně jako způsob, 

jakým nadace mohou dosahovat obecně prospěšných cílů, tedy utvrzují základní 

náplň a poslání nadací.  

 Ke dni 8. února 2013 bylo u nás registrováno 441 nadací, z toho 22 nadací 

v likvidaci. Zabývala jsem se pouze nadacemi aktivními, má pozornost se tak 

soustředila na oněch 419 nadací.  

Výsledky výzkumu výrazně ovlivnila podskupina nadací s nadačním jměním 

pod hranicí šesti set tisíc korun. V této skupině se nacházela více neţ polovina 

zkoumaných nadací, celkem 217 nadací. Vzhledem k takto nízkému objemu 

nadačního jmění nemůţeme mluvit o efektivním vyuţívání potenciálu nadačního 

jmění, neboť tato skupina nadací nejen ţe nesplňuje ani předpoklad dostatečného 

objemu nadačního jmění, ani diverzifikace nadačního portfolia, ale navíc z mého 

výzkumu vyplývá, ţe polovina z těchto nadací ani nevykazuje dostatečnou aktivitu. 

Dokladem můţe být, ţe ze 43 zkoumaných nadací 20 nadací přes pět let nezveřejnilo 

v obchodním rejstříku výroční zprávu ani ţádné další náleţité dokumenty. Druhá 

polovina této skupiny nadací je aktivní, ale majetek zpravidla zhodnocují jen na 

běţných účtech.  

 Efektivní vyuţití nadačního jmění nevykazují ale ani zástupci movitějších 
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nadací s nadačním jměním od 600 001 korun do desíti milionů korun. Na jednu 

nadaci z této skupiny připadá průměrné nadační jmění v hodnotě 1,9 milionů korun. 

Tato skupina nadací nesplňuje ani předpoklad dostatečného objemu nadačního jmění, 

ale ani předpoklad diverzifikace portfolia, kdy ze 117 nadací pouze 13 nadací má 

nadační jmění sloţené z více jak jednoho typu aktiv. Většina nadací z této skupiny 

má v nadačním jmění uloţený majetek ne proto, ţe splňuje předpoklad trvalého 

výnosu, ale protoţe tento majetek měla při zakládání k dispozici.  

  Jako nejzdatnější v práci s nadačním jměním vyšla poslední skupina. Jedná 

se o nadace, které obhospodařují nadační jmění nad 10 milionů korun. Nedosahují 

závratných výnosů, ale z jejich přístupu k investování majetku vyplývá, ţe 

s potenciálem nadačního jmění aktivně pracují. Nadační jmění splňuje předpoklad 

dostatečného objemu a navíc investování nadačního jmění je diverzifikované. 

Z 85 zkoumaných nadací pouze patnáct nadací investuje do jednoho typu aktiv, 

zbylých 70 nadací nadační jmění investuje do různých investičních nástrojů. 

Nejčetněji jsou v nadačním jmění zastoupeny cenné papíry, nachází se  v nadačním 

jmění 45 % nadací. Nemovitosti v nadačním jmění spravuje 28 % nadací.   

 Z výše popsaného vyvozuji, ţe efektivita vyuţití finančního potenciálu 

nadačního jmění významně stoupá v závislosti na objemu financí uloţených 

v nadačním jmění. Tedy čím větším nadačním jměním nadace disponují, tím více 

vyuţívají i potenciál nadačního jmění. 

 Pokud bychom za svůj přijali fakt, ţe nadaci determinuje vlastnictví majetku, 

který je pro nadaci zdrojem příjmů, bylo by asi vhodné dalším zkoumáním či návrhy 

na úpravy legislativy vyšetřit a přehodnotit, zda nadace, které nevyuţívají finanční 

potenciál nadačního jmění, protoţe mají nadační jmění tak nízké, ţe nepředstavuje 

finanční potenciál, lze vůbec povaţovat za nadace jen proto, ţe splňují zákonný 

poţadavek a mají nadační jmění v minimální výši. Přijetím tohoto faktu by došlo ke 

sníţení počtu nadací minimálně na polovinu, ale odměnou by byl nadační sektor 

tvořenými nadacemi, které mohou aktivně pracovat s finančním potenciálem 

nadačního jmění. 
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6 Přílohy 
 

Příloha č. 1 

1. SKUPINA: nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun, které přijaly peníze 

z NIF 

  název nadace Výše NJ (v Kč) 

1 Nadace směr 600 000 

2 Nadace Children of Europe 500 000 

3 Nadace Benedictus 500 000 

4 Nadace ROBIN Zdeny Frýbové 500 000 

5 Nadace KOŠE PROTI DROGÁM 500 000 

6 Nadace České komorní filharmonie 500 000 

7 Nadace BESIP 500 000 

8 Nadace ÚAMK pro bezpečnost silničního provozu 510 000 

9 Nadace dřevo pro ţivot 500 500 

10 NADACE LEONTINKA 500 000 

11 Nadace Vodafone ČR 500 000 

12 Nadace Czech Technical U M L 500 000 

13 Nadace člověk člověku 500 000 

14 Nadace ACTIVE LIFE 500 000 

15 Nadace INTENTIO 500 000 

16 Nadace ARTEVIDE 500 000 

17 Nadace Pohyb bez pomoci 500 000 

18 Nadace Světového fondu dětí 500 000 

19 Nadace mezinárodní lékařské pomoci 500 000 

20 Nadace VINCI v ČR 600 000 

21 Nadace Alvaro Gomez Music Fountadion 550 000 

22 Nadace SAPIRICON 500 000 

23 Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf 500 000 

24 Nadace MEANTIVA 500 000 

25 Nadace SIRIUS 500 000 

26 Nadace Taťány Kuchařové 500 000 

27 Nadace český talent 500 000 

28 Nadace Crocodille 500 000 

29 Nadace dětem Terezy Maxové 500 000 

30 Nadace Nový domov 500 000 

31 Nadace Archipel 500 000 

32 Nadace Rudolf 500 000 

33 Nadace T-soft eternity 500 000 

34 Nadace HELP 500 000 

35 Nadace České pojišťovny  500 000 

36 Nadace pojišťovny Generali 500 000 

37 Nadace Muzeum Stanislava Suchardy 515 000 

38 Nadace Zbraslavice 500 000 
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39 Nadace Martina Romana 500 000 

40 Nadace Vigo Foundation 500 000 

41 Nadace Humanity 500 000 

42 Nadace Zdeňka Milera 500 000 

43 Nadace AGROFERT HOLDING 500 000 

44 Nadace cesta 500 000 

45 Nadace Jihočeské cyklostezky 500 000 

46 Nadace Tomistoma 500 000 

47 Nadace Pohoří Stiftung Buchers 500 000 

48 Nadace Pomoci a pochopení 500 000 

49 Nadace Dům sv. Antonína 500 000 

50 Nadace ora et labora 540 687 

51 Nadace Happy line 581 750 

52 Nadace šťastné dítě 500 000 

53 Nadace zámek Mostov 500 000 

54 Nadace Jakoubka ze Stříbra  500 000 

55 Nadace na pomoc zvířatům  500 000 

56 Nadace Fidlovačka 500 000 

57 Nadace Josefa a Elizabeth Baroně 500 000 

58 Nadace otevřená dlaň 500 000 

59 Nadace Komerční banky a.s. Jistota 500 000 

60 Nadace Mateřská naděje 500 000 

61 Nadace přátel Dona Bosca v Brně 500 000 

62 Nadace českých památek 600 000 

63 Nadace centra odborné přípravy v Kyjově 500 000 

64 Nadace ţivot   500 000 

65 Nadace DROP IN 500 000 

66 

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství 

znojemského 560 000 

67 Nadace Martiny Beyerové 500 000 

68 Nadace Křiţovatka 500 000 

69 Nadace Jiráskova gymnázia 500 000 

70 Ndace při Gymnáziu Bezruče Frýdek Místek 501 000 

71 Nadace střední školy hotelové obchodní a polygrafické 500 000 

72 Nadace Chvalského zámku v Horních Počernicích 500 000 

73 Nadace rozvoje dětského sborového zpěvu 570 000 

74 Nadace Arcibiskupský seminář v Praze 500 000 

75 Nadace PROSPERITA 500 000 

76 Nadace Kutná Hora – památka UNESCO 500 000 

77 Nadace Franze Kafky 500 000 

78 

Nadace PORTAL pro umění Idy Vladislava a Bety 

Vaculkových 556 000 

79 Nadace ţidovského muzea v Praze 500 000 

80 Nadace dětských domovů 500 000 

81 Nadace První lidský klub 500 000 
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82 Nadace Astma  2000 – Sanatorium pro astmatické děti 500 000 

83 Nadace města Vizovice 500 000 

84 Nadace Václava Fischera 500 000 

85 Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 566 400 

86 Nadace hořické pašije 569 740 

87 Nadace Kardiocentrum Plzeň 500 000 

88 Nadace Národ dětem 500 000 

89 Nadace proti rakovině 500 000 

90 

Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory, s komplexními 

sluţbami 500 000 

91 Nadace MUDr. Václava Náprstka  500 000 

92 Nadace Hieronymus 500 000 

93 Nadace Alma Pater 520 000 

94 Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové 500 000 

95 Nadace A. Brochier Kinderfondsstiftung 500 000 

96 Nadace Asociace hotelů a restaurací ČR 500 000 

97 

Nadace historické a kulturní dědictví regionu města Budyně 

nad Ohří 568 000 

98 Nadace naděje 500 000 

99 Nadace obce Mušov 500 000 

100 Nadace Masarykovy dělnické akademie 500 000 

101 Nadace Haimaom 500 000 

102 Nadace Ţelezná opona 500 000 

103 Nadace Svébyt 567 999 

104 Nadace Československého automobilového průmyslu 600 000 

105 Nadace prof. Rosche 500 000 

106 Nadace Hugo Grotius 500 000 

107 Nadace cesta bez bariér 500 000 

108 Nadace bonum comune 500 000 

109 Nadace Jana Ámose Komenského  500 000 

110 Nadace VITA 2000 568 288 

111 Nadace Forum 2000 500 000 

112 Nadace dětský svět 500 000 

113 Nadace kultury Khizara 500 000 

114 Nadace Památník France Schuberta Vysoká 587 000 

115 Nadace Právnické fakulty UK 500 000 

116 Nadace CINDI 500 000 

117 Nadace FILM Festival Karlovy Vary 500 000 

118 Nadace bene factum 500 000 

119 Nadace ALTEGO 500 000 

120 Nadace Národní galerie 525 000 

121 Nadace Jaroslava Havlíčka 500 000 

122 Nadace prof. Eduarda Skarnitzla 500 000 

123 Nadace Gideona Kleina 500 000 

124 Nadace města Karlovy Vary 500 000 
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125 Nadace Aide Guinee 500 000 

126 Nadace Mariánská 500 000 

127 Nadace Dagmar Kunzové 500 000 

128 Nadace dětem 3. tisíciletí 500 000 

129 Nadace nova 500 000 

130 Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci 525 000 

131 Nadace Štráţné věţe 500 000 

132 Nadace SYNOT 500 000 

133 

Nadace pro obnovu a rozvoj Krušných hor a Poohří 

Renesance 21 503 400 

134 Nadace Valašský svět 531 745 

135 Nadace Ţena 500 000 

136 Nadace Radima Masného 500 000 

137 Nadace Mucha 500 000 

138 Nadace pro obnovu a rozvoj  500 000 

139 Nadace PhDr. Venduly Neumannové 560 000 

140 Nadace mětsa Vodňan 570 000 

141 Nadace správného ţivotního stylu 500 000 

142 

Nadace AUTOEK nadace pro rozvoj ekologie v 

automobilovém průmyslu 500 000 

143 Nadace Heleny Řehákové 500 000 

144 Nadace SOTERIA 500 000 

145 Nadace Františka Faltuse 500 000 

146 Nadace FIT pro ţivot 500 000 

147 Nadace Halerie Milenia Jadran 500 000 

148 Nadace slunečnice 500 000 

149 Nadace Jarmily Piškaninové 500 000 

150 Nadace pro obnovu zámku Králův Dvůr 500 000 

151 Nadace SYNER 500 000 

152 Nadace sestry Akvinely 500 000 

153 Nadace Sophia 500 000 

154 Nadace Fr. A. Urbánka 500 000 

155 Nadace Milady a Jiřího Anderlových  500 000 

156 Nadace TLAPKA 500 000 

157 Nadace pro rozvoj a sportu v areálu Sport Park Liberec 500 000 

158 Nadace O2 500 000 

159 Nadace Sluníčka dětem 500 000 

160 Nadace Japonské společnosti v ČR 500 000 

161 Nadace ČEZ 500 000 

162 Ndace Dra Eduarda Parmy 598 928 

163 Nadace Bílý Jeřáb 520 000 

164 Nadace symfonický orchestr Chamartin 505 410 

165 Nadace GYM 2002 500 000 

166 Nadace FRIDOM 500 000 

167 Nadace policistů a hasičů 500 000 
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168 Nadace Moravské srdce 600 000 

169 Nadace ARDEA 500 000 

170 Nadace zemědělské fórum 500 000 

171 Nadace Rabten 500 000 

172 Nadace pro rozvoj  sportovních a kulturních aktivit mládeţe 500 000 

173 Nadace Truck HELP 500 000 

174 Nadace AB 500 000 

175 Nadace východočeská onkologie 500 000 

176 Nadace ZENTALIA 500 000 

177 Nadace Šance 21 500 000 

178 Nadace ASPEKT 500 000 

179 Nadace FONS SALUTIS 510 000 

180 Nadace Dreams and Reality 500 000 

181 Nadace Moravské Slovácko 500 000 

182 Nadace obce Chvalovice 600 000 

183 Nadace VIA Fortuna 500 000 

184 Nadace dětem z Vilšan 500 000 

185 Nadace bratrů Śuškových 500 000 

186 Nadace Malý Noe 501 000 

187 Nadace společenské odpovědnosti 500 000 

188 Nadace bpd partners 500 000 

189 Nadace VECTRA  500 000 

190 Nadace pojišťovny Kooperativa 500 000 

191 Nadace Depositum Bonum 500 000 

192 Nadace Experientira 500 000 

193 Nadace české bijáky 500 000 

194 A TOM - Nadace mírového odkazu vojáka Švejka - naše věc 500 000 

195 Filmová nadace RWE & Barrandov Studio 500 000 

196 Evropská nadace pro rozvoj zdravotní a sociální péče 500 000 

197 Mezinárodní nadace Next day 500 000 

198 První Jihočeská Nadace 500 000 

199 HUDEBNÍ NADACE OSA 500 000 

200 MYSLIVECKÁ NADACE 600 000 

201 Masarykova onkologická nadace v Brně 500 000 

202 Motýlová sborová nadace 500 000 

203 

Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v 

Kuksu  511 100 

204 Česká nadace pro nemoci ledvin 500 000 

205 

ZVONÍČKOVA NADACE FAKULTY STROJNÍ ČVUT V 

PRAZE 500 000 

206 

Praţský archeologický fond - nadace pro ochranu kulturního 

dědictví 500 000 

207 ČESKÁ NADACE SPORTOVNÍ REPREZENTACE 500 000 

208 Valašská nadace 502 000 

209 Česká kulturně vzdělávací nadace 500 000 
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210 diamantová nadace 500 000 

211 Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd 500 000 

212 MALINA - nadace Romana Kresty a Daniela Landy 500 000 

213 Karasova Duhová nadace 500 000 

214 NOVA EUROPA, nadace 500 000 

215 

JIHOMORAVSKÁ KOMUNITNÍ NADACE (cizojazyčný 

název: COMMUNITY FOUNDATION OF SOUTH 

MORAVIA) 513 575 

216 Česká střelecká nadace 500 000 

217 Česko-vietnamská nadace - Lotosový květ 510 000 

  Celkem nadační jmění 110 419 522 

  Celkem nadací 217 
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Příloha č. 2 

2. SKUPINA: nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun, které přijaly peníze z 

NIF 

    
výše NJ (v 

Kč) 

1 Nadace Věry a Vladimíra Janouškových  6 706 500 

2 Nadace Prague Biennale 1 391 950 

3 Nadace GEE-GEE 1 000 000 

4 Nadace Tanec a divadlo 2 664 000 

5 Nadace proměny 1 000 000 

6 Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl 5 000 000 

7 Nadace Výţiva pro zdraví 1 200 000 

8 Nadace Josefa Viewegha 1 754 312 

9 Nadace Zdeňka Bakaly 2 000 000 

10 Nadace Miloslava Kabeláče 1 466 237 

11 Nadace Jana Anderse Sládka 1 000 000 

12 Nadace KROK SMĚREM 1 000 000 

13 Nadace The Kellner family foundation 1 000 000 

14 Nadace Milana Šrejbera 1 000 000 

15 Nadace Křídla naděje 820 000 

16 Nadace SENIO 2 511 100 

17 Nadace solidarity 1 000 000 

18 Nadace Otto a Emy Roger Sieglových 965 000 

19 Nadace pro dlouhodobě nemocné, Vsetín 754 480 

20 Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala 1 000 000 

21 Nadace FUTURUM 801 799 

22 Nadace Praţské komorní filharmonie 3 006 950 

23 Nadace Hollar 1 216 500 

24 Nadace Světový Éos 782 321 

25 Nadace sv. Františka z Assisi 5 430 050 

26 Nadace Auxilia (původně nadace ICN) 8 010 000 

27 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 4 627 980 

28 Nadace profesora MUDr. Eugena Vencovského 2 000 000 

29 Nadace Josefa Plívy 4 994 220 

30 Nadace Jihočeská lidová pomoc 2 070 723 

31 Nadace 17. listopadu 1 000 000 

32 Nadace Patriae 6 561 000 

33 Nadace Mariastar Humanity 7 598 400 

34 Nadace středního odborného učiliště zemědělského v Lošticích 779 700 

35 Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les 811 180 

36 Nadace pro děti 2 572 388 

37 Nadace Per musicam aequo 800 000 

38 Nadace města České Budějovice pro podporu a vzdělávání 1 100 000 

39 Nadace Jana Pivečky 969 080 

40 Nadace Ţiva 853 000 
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41 Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových  2 221 300 

42 Nadace pro zřízení a provozování muzea T.G.Masaryka v Lánech 1 800 000 

43 
Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy panny 

Marie v Praze 
627 000 

44 Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové 1 364 653 

45 Nadace student 1 000 000 

46 Nadace Schola Ludus 2 965 810 

47 Nadace letecké historické společnosti Vyškov 639 000 

48 Nadace pro rozvoj města Pardubic 1 149 250 

49 Nadace Tábor 1 643 740 

50 Nadace Milana Nového CAPS 66 702 490 

51 Nadace pozemního vojska AČR 3 944 700 

52 Nadace Archa 664 400 

53 Nadace Praţské děti 1 249 427 

54 Nadace střední zemědělské školy 635 702 

55 Nadace Univerzity Tomáše Bati 1 300 001 

56 Nadace Petra Pavla Pávka 3 000 000 

57 Nadace Lev dětem 724 900 

58 Nadace Karla staršího ze Ţerotína 718 820 

59 Nadace škola hrou 637 145 

60 Nadace Edison 1 018 612 

61 Nadace Envioptimum 790 910 

62 Nadace pro rozvoj a podporu námořní přepravy a komunikace 2 000 000 

63 Nadace Masarykova gymnázia 1 350 000 

64 Nadace Knihoven 1 523 000 

65 Nadace Patrik dětem 5 000 000 

66 Nadace Terezín 2 492 738 

67 Nadace cizí jazyky dětem 1 528 699 

68 Nadace Hajek Aston Fond 1 000 000 

69 Nadace Olympia 910 000 

70 Nadace Pro futuro 3 000 000 

71 Nadace pro dlouhodobě nemocné 1 008 551 

72 Nadace kapky 1 000 000 

73 Nadace divadlo 99 1 373 000 

74 Nadace evropské europaisches comenium 1 858 396 

75 Nadace Archa Plzeň 762 000 

76 Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Uhercích 2 760 444 

77 Nadace český barok 1 200 000 

78 Nadace na ochranu fauny Evropy 1 016 614 

79 
Nadace Rudolfa Lowyho a plzeňských ţidů na záchranu plzeňských 

synagog 
3 858 000 

80 Nadace RACEK 5 500 000 

81 Nadace pro mentálně postiţené osoby s kombinovanými vadami 1 000 000 

82 Nadace Nagop Národní agentura pro ochranu práv 1 547 007 

83 Nadace Valeč v Čechách 991 670 
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84 Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě 2 220 457 

85 Nadace EKO 2000 1 000 000 

86 Nadace odborového svazu KOVO 4 000 000 

87 Nadace Hudební fakulty AMU v jazyce českém 2 000 000 

88 Nadace pro rozvoj vzdělání 1 000 000 

89 Nadace Rakoczi pro rozvoj kultury a vzdělanosti Maďarů v ČR 1 900 000 

90 Nadace prevence a zdraví české republiky 2 651 632 

91 Nadace Ingrid Wladufsenové 1 143 560 

92 Nadace Adacemia Medica Pragensis 1 000 000 

93 
Nadace AMERICAN INSTITUTE FOR FOREIGN STUDY 

PRAGUE 
3 300 000 

94 Nadace českého kubismu 1 519 820 

95 Nadace LANGHANS PRAHA 9 219 000 

96 Nadace Mezinárodního domu modliteb 7 085 630 

97 Nadace Josefa a Zdeňky Vágnerových 1 298 225 

98 Nadace AGEL 1 000 000 

99 Nadace SOLE 1 064 220 

100 Nadace Machinery FUND 3 500 000 

101 Nadace AMISSA CR 655 000 

102 Dětská dopravní nadace 1 000 000 

103 Skautská nadace Jaroslava Foglara 635 403 

104 Hudební nadace Karla Pexidra 3 900 000 

105 Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " 1 754 312 

106 
PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI-nadace Miroslava 

Richtera a Renaty Fabešové 
1 000 000 

107 
Evropská nadace R.M.R. - EUROPÄISCHE R.M.RILKE 

STIFTUNG 
920 000 

108 Islámská nadace v Brně 3 947 070 

109 Umělá ledvina pro děti, nadace 1 028 700 

110 Institut pro demokracii a jednotnou Evropu - nadace 1 613 000 

111 JAK nadace pro rozvoj Základní školy a střední školy waldorfské 1 190 750 

112 Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakovi 2 304 100 

113 Kulturní nadace Martina Pluháčka  5 000 000 

114 Petřivalského nadace 771 638 

115 Islámská nadace v Praze  10 000 000 

116 
LVÍČE - NADACE PRO OCHRANU A PODPORU DĚTÍ A 

NEZLETILÉ MLÁDEŢE 
993 000 

117 Báňská nadace 1 000 000 

  Celkem nadační jmění 245 312 365 

 
Celkem nadací 117 
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Příloha č. 3 

3. SKUPINA: nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun, které nepřijaly 

peníze z NIF 

  název nadace 
výše NJ (v 

Kč) 

1 Nadace MJK (Milana Jurčeky) 109 991 642 

2 Nadace Věry Třebické 33 000 000 

3 Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG 53 244 000 

4 NADACE ARTEMIS 14 000 000 

5 Nadace Hagibor 155 551 000 

6 Nadace Leoše Janáčka 339 793 000 

7 Nadace ţidovské obce v Praze 54 846 110 

8 Nadace hnutí Grálu v České republice 13 588 976 

9 Nadace ţivoucí světlo Maháprabhudíp satsang 26 276 080 

10 Nadace QUIDO 21 000 000 

11 Nadace doktora Leopolda Prečena arcibiskupa olomouckého 87 215 740 

12 Nadace Michaela Kocába 29 000 000 

13 Nadace Jana Klimenta 14 645 590 

14 Nadace Sabarsky Sonnberger 25 557 000 

15 Nadace okřídlené kolo 17 457 190 

16 Nadace OKD 53 000 000 

17 Nadace PROSPORT 121 679 999 

18 Studijní nadace CS Cabot 25 658 000 

19 Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových 114 012 200 

20 Česká nadace 2000 69 589 130 

21 Nadace české spořitelny 501 000 000 

  Celkem 1 880 105 657 

 
Celkem nadační jmění 21 
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Příloha č. 4 

3. SKUPINA: nadace s nadačním jměním nad 10 milionů korun, které přijaly peníze z NIF 

  název nadace výše NJ 

1 Nadace Český hudební fond 226 886 800 

2 Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského  30 717 575 

3 Nadace Dagmar a Václava Havlových vize 97 40 072 700 

4 Nadace ţivot umělce 48 886 640 

5 Nadace Charty 77 76 616 350 

6 Nadace rozvoje občanské společnosti 83 845 000 

7 Nadace Dětský mozek 53 910 000 

8 Nadace Jedličkova ústavu 61 971 800 

9 Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 307 250 649 

10 Nadace Bohuslava Martinů 211 433 000 

11 
Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výţivy, metabolismu a 

gerantologie 
22 398 170 

12 Nadace fotbalových internacionálů 25 952 700 

13 Nadace prof. Vejdovského 32 611 432 

14 Nadace BONA 38 494 293 

15 Nadace české architektury 71 056 390 

16 Nadace Universitas Masarykiana 25 024 040 

17 Nadace Partnerství 168 309 283 

18 Nadace pro transplantace kostní dřeně 105 900 782 

19 Nadace PRECIOSA 100 754 000 

20 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 45 295 161 

21 Nadace Veronica 33 893 091 

22 Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a ţivotního prostředí 17 809 000 

23 Nadace občanského fóra 66 535 000 

24 Nadace Euronisa 48 500 000 

25 Nadace bezpečná Olomouc 18 562 000 

26 Nadace umění pro zdraví 20 627 000 

27 Nadace Český literární fond 100 692 723 

28 Nadace sportující mládeţe 39 780 000 

29 Nadace 700 let města Plzně 42 523 000 

30 Nadace ADRA  41 619 880 

31 Nadace rozvoje zdraví 41 000 000 

32 Nadace pro radost 36 628 640 

33 Nadace Cerge-ei 38 573 000 

34 Nadace divoké husy 32 791 908 

35 Nadace orientačního běhu 25 700 000 

36 Nadace zdraví pro Moravu 32 440 058 

37 Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 28 426 000 

38 Nadace Open Society Fund Praha 101 743 649 

39 Nadace Tomáše Bati 48 718 032 

40 Nadace pro současné umění Praha 35 588 000 

41 Nadace Karla Pavlíka 35 394 000 



- 79 - 

 

42 Nadace mezinárodní potřeby 30 613 500 

43 Nadace českého výtvarného umění 50 587 723 

44 Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 20 125 000 

45 Nadace naše dítě 36 104 000 

46 Nadace Javorník 22 282 000 

47 Nadace na ochranu zvířat 21 884 500 

48 Nadace Kardiocentrum České budějovice 17 457 000 

49 Nadace B.Jana Horáčka 19 500 000 

50 Nadace Pangea 17 360 000 

51 Nadace ARBOR VITAE 26 463 000 

52 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 34 852 368 

53 Nadace VIA 45 891 209 

54 Nadace Landek Ostrava 21 600 000 

55 F-Nadace 38 178 000 

56 Komunitní nadace Blanicko-otavská 20 006 608 

57 
Společnost DUHA – nadace pro děti postiţené mozkovou 

obrnou 
33 829 600 

58 Purkyňova nadace 65 510 000 

59 Výbor dobré vůle – nadace olgy havlové 96 073 000 

60 Ústecká komunitní nadace 46 753 071 

61 Olivova nadace 62 606 000 

62 Kulturní a sportovní nadace města Náchoda 25 408 000 

63 Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci 23 201 609 

64 Vzdělávací nadace Jana Husa 71 603 300 

 
Celkem nadační jmění 3 512 821 234 

 
Celkem nadací 64 
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Příloha č. 4 

Státní pokladniční poukázky     

Emitent Datum emise Splatnost 
Primární 
výnos (% 
p.a.) 

Ministerstvo financí 28.6.2013 29.3.2013 0,1 

Ministerstvo financí 12.7.2013 12.10.2012 0,35 

Ministerstvo financí 19.7.2013 20.7.2012 0,65 

Ministerstvo financí 26.7.2013 25.1.2013 0,11 

Ministerstvo financí 23.8.2013 24.8.2012 0,5 

Ministerstvo financí 30.8.2013 30.11.2012 0,12 

Ministerstvo financí 6.9.2013 8.3.2013 0,13 

Ministerstvo financí 13.9.2013 14.9.2012 0,45 

Ministerstvo financí 11.10.2013 11.1.2013 0,13 

Ministerstvo financí 18.10.2013 19.10.2012 0,32 

Česká národní banka 18.10.2013 19.4.2013 0 

Ministerstvo financí 1.11.2013 2.11.2012 0,29 

Ministerstvo financí 22.11.2013 22.2.2013 0,13 

Ministerstvo financí 13.12.2013 14.12.2012 0,12 

Ministerstvo financí 24.1.2014 26.4.2013 0,12 

Ministerstvo financí 31.1.2014 1.2.2013 0,15 

Ministerstvo financí 28.2.2014 1.3.2013 0,17 

Ministerstvo financí 7.3.2014 7.6.2013 0,12 

Ministerstvo financí 5.4.2014 6.4.2013 0,16 

Ministerstvo financí 16.5.2014 17.5.2013 0,15 

průměr:     0,2 

Zdroj: [cit. 15.6.2013] 

<http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/spp/poukazky.jsp.> 
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Příloha č.5, č. 6, č. 7  

Sloţení nadačního jmění nadací  

(viz. excelový soubor) 



- 82 - 

 

Projekt diplomové práce 
 



- 83 - 

 

O autorce 
 

 Anna Kahounová se narodila dne 4. 6. 1985 v Táboře. Dětství strávila 

v jihočeské vesnici Kovářov. Po ukončení středoškolského vzdělání na Gymnáziu 

v Milevsku v roce 2004 se rozhodla pro studium Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze. Pochází z lékařské rodiny a jejím původním cílem bylo 

studovat navazující magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických 

zařízeních. Pro zájem o stavku  zdravotnictví v Čechách zvolila jako téma bakalářské 

práce Transformace zdravotnictví v České republice. Při studiu působila jako 

dobrovolnice v občanském sdruţení Lékořice v Thomayerově nemocnici. Po 

ukončení bakalářského vzdělání v roce 2008 začala pracovat v Conseq investiční 

společnosti, a.s. (nyní QI investiční společnost, a.s.) jako správce portfolia fondů 

kvalifikovaných investorů. Zde působí do současnosti.  

 Kromě lékařského prostředí ovlivnilo její zájmy prostředí jihočeské vesnice 

Kovářov. Kovářov získal v roce 2004 ohodnocení Vesnice roku mimo jiné pro 

aktivní občanský ţivot, do kterého se také autorka zapojuje. Od 14 let byla členkou 

folklórního sdruţení Kovářovan. V roce 2010 se stala členkou nově vzniklého 

ochotnického spolku Kovářovská OPONA (Organizovaná Parta Ochotnicky 

Nadšených Amatérů).  Pro zájem o občanský ţivot a vliv občanských aktivit na 

zlepšování stavu společnosti a mezilidských vztahů zahájila v roce 2009 dálkové 

studium navazujícího magisterského oboru Studium občanské společnosti. 

 Ve svém volném čase se věnuje včelaření, je členkou místního včelařského 

spolku, a ráda cestuje. S Fakultou humanitních studií navštívila Řecko, Itálii a 

Turecko. S kamarády z Kovářova se podívala na Ukrajinu, do Makedonie, Černé 

Hory a Maroka. Jejím letošním cílem je Gruzie. Na cestování ji baví nejen poznávání 

nových kultur a tradic, ale i cestování v čase. 
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